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 ايظنا٠ نتاب 

 
 َا ٖٞ ؽضٚط ٚدٛب ايظنا٠ ؟ ٚ نِ عزر ٖشٙ ايؾضٚط ؟أسنض سهِ ايظنا٠؟

بين اٱع٬ّ ع٢ً مخػ ؽٗار٠ إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚإٔ قُز صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٚٞ أسز أصنإ اٱع٬ّ َٚباْٝ٘ ايععاّ يكٍٛ ايٓيب 

 َتؿل عًٝ٘ ٚإقاّ ايص٠٬ ٚإٜتا٤ ايظنا٠ ٚصّٛ صَطإ ٚسر ايبٝت 

 :ؽضط ٚدٛبٗا مخغ١ أؽٝا٤-

َا تزعِٖٛ إيٝ٘ ؽٗار٠ إٔ  اٱع٬ّ ؾ٬ ػب ع٢ً ايهاؾضٚيٛ َضتزا ٭ْٗا َٔ ؾضٚع اٱع٬ّ ؿزٜح َعاس إْو تأتٞ قَٛا َٔ أٌٖ ايهتاب ؾًٝهٔ أٍٚ -1

٫ إي٘ إ٫ اهلل ؾإٕ ِٖ أطاعٛى يشيو ؾأعًُِٗ إٔ اهلل اؾرتض عًِٝٗ مخػ صًٛات يف نٌ ّٜٛ ٚي١ًٝ ؾإٕ أطاعٛى يشيو ؾأعًُِٗ إٔ اهلل قز 

 َتؿل عًٝ٘ اؾرتض عًِٝٗ صزق١ ت٪خش َٔ أغٓٝا٥ِٗ ؾرتر ع٢ً ؾكضا٥ِٗ 

٢ً اؿض١ٜ ؾ٬ ػب ع٢ً ايضقٝل يف قٍٛ ا٭نجض ؾإٕ ًَه٘ عٝزٙ َا٫ ٚقًٓا ٫ ميًو ؾظنات٘ ع٢ً عٝزٙ ٖٚٛ َشٖب عؿٝإ ٚإعشام ٚعٓ٘ ٫ طنا٠ ع -2

ٍ املهاتب يٝػ يف َا. ٝ٘ إ٫ أبا ثٛص ٚعٔ دابض َضؾٛعا ٚاسز َُٓٗا قاٍ ابٔ املٓشص ٖٚشا قٍٛ ابٔ عُض ٚدابض َٚايو ٚيٛ َهاتبا ٫ ْعًِ أسزا خايـ ؾ

 يهٔ ػب ع٢ً ايبعض بكزص ًَه٘ َٔ املاٍ ظظ٥٘ اؿض يتُاّ ًَه٘ عًٝ٘ . صٚاٙ ايزاصقطين طنا٠ ست٢ ٜعتل 

ًَو ايٓصاب تكضٜبا يف ا٭مثإ ٚؼزٜزا يف غريٖا ملا ٜأتٞ ٚػب ؾُٝا طار ع٢ً ايٓصاب باؿغاب إ٫ يف ايغا١ُ٥ ص٣ٚ سيو عٔ عًٞ ٚابٔ  -3

 َٔ ايصشاب١ عُض ٫ٚ ٜعضف هلُا كايـ 

 ٫ٚ سص١ يف املطاصب َٔ ايضبح قاٍ يف ايؾضح بػري خ٬ف عًُٓاٙ  املًو ايتاّ ؾ٬ طنا٠ ع٢ً ايغٝز يف رٜٔ ايهتاب١ -4

َط٢ ٚب٘ قاٍ عًٞ ٚايجٛصٟ ٚقاٍ عجُإ ٚابٔ عُض ٚايؾاؾعٞ ٚإعشام ٚأبٛ عبٝز عًٝ٘  قبٌ ايكغ١ُ ْص عًٝ٘ َٚٔ ي٘ رٜٔ ٤٢ًَ طنا٠ إسا قبط٘ ملا

ظنا٠ يف اؿاٍ ٚإٕ مل ٜكبط٘ ٚعٔ عا٥ؾ١ يٝػ يف ايزٜٔ طنا٠ ٚعٔ ابٔ املغٝب ٜظنٝ٘ إسا قبط٘ يغ١ٓ ٚاسز٠ ٚيف ايزٜٔ ع٢ً غري امل٤ًٞ إخضاز اي

 :ٚاجملشٛر ٚاملػصٛب ٚايطا٥ع صٚاٜتإ

٘ إسا قبط٘ ملا َط٢ ٖٚٛ قٍٛ ٜظنٝ ٚايجا٫.١ْٝ ػب ؾٝ٘ ٖٚٛ قٍٛ إعشام ٚأٌٖ ايعضام ٭ْ٘ خاصز عٔ ٜزٙ ٚتصضؾ٘ أؽب٘ رٜٔ ايهتاب١  إسزاُٖا

نٝ٘ ايجٛصٟ ٚأبٞ عبٝز يكٍٛ عًٞ يف ايزٜٔ املعٕٓٛ إٕ نإ صارقا ؾًٝظن٘ إسا قبط٘ ملا َط٢ ٚعٔ ابٔ عباؼ مٛٙ صٚاُٖا أبٛ عبٝز ٚعٔ َايو ٜظ

ٚيف سزٜح ابٔ عبز ايعظٜظ نتب إىل َُٕٝٛ بٔ َٗضإ يف َعامل ناْت يف بٝت املاٍ إٔ ٜضرٖا ع٢ً أصبابٗا ٜٚأخش َٓٗا طنا٠ . إسا قبط٘ يعاّ ٚاسز 

ْٛا ٜضدٕٛ صرٙ عاَٗا ؾإْٗا ناْت َا٫ ضُاصا املاٍ ايطُاص ايػا٥ب ايشٟ ٫ ٜضد٢ ٚإسا صد٢ ؾًٝػ بطُاص ٚإمنا أخش َٓ٘ طنا٠ عاّ ٚاسز ٭ٕ أصباب٘ َا نا

 ؾًِ ٜٛدب عًِٝٗ طنا٠ ايغٓني املاض١ٝ ٖٚٛ يف بٝت املاٍ صٚاٙ َايو يف املٛطأ مبعٓاٙ عًِٝٗ 

٫ٚ ٜطض يٛ ْكص ْصـ . صٚاٙ ايرتَشٟ قاٍ ٫ طنا٠ يف َاٍ ست٢ وٍٛ عًٝ٘ اؿٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ متاّ اؿٍٛ ؿزٜح ابٔ عُض إٔ ايٓيب  -5

 ّٜٛ ٚمٛٙ صشش٘ يف تصشٝح ايؿضٚع ٭ْ٘ ٜغري 

 صٚاٙ ايرتَشٟابتػٛا يف أَٛاٍ ايٝتا٢َ ن٬ٝ تأنً٘ ايظنا٠ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يكٛي٘  يف َاٍ ايصػري ٚاجملٕٓٛٚػب 

 

 َا ٖٞ ا٭صٓاف اييت ػب ؾٝٗا ايظنا٠ ؟

 يف عا٥ُ٘ ب١ُٝٗ ا٭ْعاّ ٚيف اـاصز َٔ ا٭صض ٚيف ايعغٌ ٚيف ا٭مثإ ٚيف عضٚض ايتذاص٠ ٖٚٞ يف مخغ١ أؽٝا٤

 

 ايزٜٔ ٚدٛب ايظنا٠ ؟ٌٖ ميٓع 

عجُإ قاٍ مبشطض َٔ ايصشاب١ ٖشا ؽٗض طناتهِ ؾُٔ نإ عًٝ٘ رٜٔ  ٚميٓع ٚدٛبٗا رٜٔ ٜٓكص ايٓصاب يف ا٭َٛاٍ ايباط١ٓ صٚا١ٜ ٚاسز٠ ٭ٕ

ٍ إعشام ٚايجا١ْٝ ٫ ؾًٝ٪رٙ ست٢ ؽضدٛا طنا٠ اَٛايهِ صٚاٙ ابٛ عبٝز ٚمل ٜٓهض ؾهإ إمجاعا ٚيف ا٭َٛاٍ ايعاٖض٠ صٚاٜتإ إسزاُٖا ميٓع ٖٚٛ قٛ

 ميٓع ٖٚٛ قٍٛ َايو ٚايؾاؾعٞ
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 َا سهِ َٔ َات ٚ عًٝ٘ طنا٠ ؟

 َٚٔ َات ٚعًٝ٘ طنا٠ أخشت َٔ تضنت٘ ْص عًٝ٘ ٚيٛ مل ٜٛص بٗا ؿزٜح ؾزٜٔ اهلل أسل بايٛؾا٤

 

 َا ٖٞ ؽضٚط ٚدٛب طنا٠ ايغا١ُ٥ ؟

 :ػب ؾٝٗا بج٬ث١ ؽضٚط

 إٔ تتدش يًزص ٚايٓغٌ ٚايتغُني ٫ يًعٌُ قاٍ أمحز يٝػ يف ايعٛاٌَ طنا٠  -1

إٔ تغّٛ أٟ تضع٢ املباح انجض اؿٍٛ ؿزٜح بٗظا بٔ سهِٝ عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضؾٛعا يف نٌ إبٌ عا١ُ٥ يف نٌ أصبعني ابٓ٘ يبٕٛ صٚاٙ أمحز  -2

ؾؿٝٗا ؽا٠ اؿزٜح ٚيف آخض إسا ناْت عا١ُ٥ ايضدٌ ْاقص١ عٔ أصبعني ؽا٠ ؽا٠ ٚيف سزٜح ايصزٜل َضؾٛعا ٚيف ايػِٓ يف عا٥ُٗا إسا ناْت أصبعني .

 ٚاسز٠ ؾًٝػ ؾٝٗا ؽ٤ٞ إ٫ إٔ ٜؾا٤ صبٗا ؾكٝز بايغّٛ 

 إٔ تبًؼ ْصابا -3

 

 ٖٛ ْصاب طنا٠ اٱبٌ ؟ َا

 أ٫ٚ : أقٌ ْصاب اٱبٌ مخػ , ٚؾٝٗا ؽا٠ , ثِ إىل ) إٔ تبًؼ ( أصبع١ ٚعؾضٜٔ ) ؾؿٞ ( نٌ مخػ ؽا٠

 ( , ؾتذب بٓت كاض ٖٚٞ َا مت هلا ع١ٓ ٚاسز٠ 35, ٚ ست٢ ٜبًؼ عزرٖا  25ثاْٝا : ) إسا بًػت 

 ( , ؾتذب بٓت يبٕٛ هلا عٓتإ 45ٚ ست٢ ٜبًؼ عزرٖا  36ثايجا : ) إسا بًػت 

 ( , ؾتذب سك٘ هلا ث٬خ عٓني 60, ٚ ست٢ ٜبًؼ عزرٖا  46صابعا : ) إسا بًؼ عزرٖا 

 ( , ؾتذب دشع٘ هلا أصبع عٓني 75ٚ ست٢ ٜبًؼ عزرٖا ,  61خاَغا : ) إسا بًػت 

 ( , ؾتذب بٓتا يبٕٛ 90, ٚ ست٢ ٜبًؼ عزرٖا  76عارعا : ) إسا بًػت 

 ( , ؾتذب سكتإ 120, ٚ ست٢ ٜبًؼ عزرٖا  91عابعا : ) إسا بًػت 

 ( , ؾتذب ث٬خ بٓات يبٕٛ 129, ٚ ست٢ ٜبًؼ عزرٖا  121ثآَا : ) إسا بًػت 

 ؾُا ؾٛم ( , ؾإَا إٔ تكغِ عزر ا٫بٌ نً٘ اىل مخغٝٓات أٚ أصبعٝٓات أٚ مخغٝٓات َع أصبعٝٓات 130ًؼ عزرٖا تاععا : ) إسا ب

 === بٓت يبٕٛ 40عٔ نٌ : ثِ ؽضز

 سك١ ====== 50ٚعٔ نٌ 

 َٔ اٱبٌ تكغُٗا إىل ث٬خ مخغٝٓات ؾتدضز ث٬خ سكات 150َجاٍ سيو 

 ؾتدضز أصبع بٓات يبَٕٛٔ ا٭بٌ تكغُ٘ إىل أصبع١ أصبعٝٓات ,  160

 

 ايكزص ايٛادب ؾٝٗا عزر اٱبٌ

 ٫ ؽ٤ٞ ؾٝٗا 4 - 1

 ؽاٙ  1 9 - 5

 ؽاتإ 14 - 10

 ؽٝاٙ 3 19 - 15

 ؽٝاٙ 4 24 - 20

 (بٓت كاض )ٖٞ أْج٢ اٱبٌ أمتت ع١ٓ ٚقز رخًت يف ايجا١ْٝ, مسٝت بشيو ٭ٕ أَٗا ؿكت باملداض, ٖٚٞ اؿٛاٌَ 35 - 25

36 - 45 
)أْج٢ اٱبٌ اييت أمتت عٓتني ٚرخًت يف ايجايج١, مسٝت بشيو ٭ٕ أَٗا تهٕٛ قز ٚضعت غريٖا يف بٓت يبٕٛ 

 (ايػايب ٚصاصت سات يي

 (ِسك١ )أْج٢ اٱبٌ اييت أمتت ث٬خ عٓني ٚرخًت ايضابع١, ٚمسٝت ِسك١ ٱْٗا اعتشكت إٔ ٜطضقٗا ايؿشٌ 60 - 46

 عٓني ٚ رخًت يف اـاَغ١دشع١ أ أْج٢ اٱبٌ اييت أمتت أصبع  75 - 61

 بٓتا يبٕٛ 90 - 76

 ِسكتإ 120 - 91

 ث٬خ بٓات يبٕٛ 129 - 121
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 ِسك١ + بٓتا يبٕٛ ) ٭ٕ ؾٝ٘ مخغني ٚاسز٠ + أصبعٝٓتإ ( 139 - 130

 ِسكتإ + بٓتا يبٕٛ ) ٭ٕ ؾٝ٘ مخغٝٓتإ + أصبعٝٓتإ ( 149 -140

 مخغٝٓات (ث٬خ ِسكات ) ٭ٕ ؾٝ٘ ث٬خ  159 - 150

 أصبع بٓات يبٕٛ ) ٭ٕ ؾٝ٘ أصبع أصبعٝٓات ( 169 - 160

 ث٬خ بٓات يبٕٛ + ِسك١ ) ٭ٕ ؾٝ٘ ث٬خ أصبعٝٓات + مخغني ( 179 - 170

 بٓتا يبٕٛ + ِسُكتإ ) ٭ٕ ؾٝ٘ أصبعٝٓتني اثٓتني + مخغٓٝتني ( 189 - 180

 + أصبعني (ث٬خ ِسكام + بٓت يبٕٛ ) ٭ٕ ؾٝ٘ ث٬خ مخغٝٓات  199 - 190

 أصبع ِسكام أٚ مخػ بٓات يبٕٛ ) ٭ٕ ؾٝ٘ أصبع مخغٝٓات + أصبع أصبعٝٓات ( 209 - 200

 

 ؿزٜح أْػ إٔ أبا بهض ايصزٜل نتب ي٘ سني ٚدٗ٘ إىل ايبشضٜٔ بغِ اهلل ايضمحٔ ايضسِٝ ٖشٙ ؾضٜط١ ايصزق١ اييت ؾضضٗا صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل

ٗا صعٛي٘ ؾُٔ ع٦ًٗا َٔ املغًُني ع٢ً ٚدٗٗا ؾًٝعطٗا َٚٔ ع٦ٌ ؾٛقٗا ؾ٬ ٜعط يف أصبع ٚعؾضٜٔ َٔ عًٝ٘ ٚعًِ ع٢ً املغًُني اييت أَض اهلل ب

اٱبٌ ؾُا رْٚٗا َٔ ايػِٓ يف نٌ مخػ ؽا٠ ؾإسا بًػت مخغا ٚعؾضٜٔ إىل مخػ ٚث٬ثني ؾؿٝٗا بٓت كاض ؾإٕ مل تهٔ بٓت كاض ؾابٔ يبٕٛ 

ٗا بٓت يبٕٛ أْج٢ ؾإسا بًػت عتا ٚأصبعني ؾؿٝٗا سك٘ طضٚق١ ايؿشٌ ؾإسا بًػت إسز٣ ٚعتني إىل سنض ؾإسا بًػت عتا ٚث٬ثني إىل مخػ ٚأصبعني ؾؿٝ

ا مخػ ٚعبعني ؾؿٝٗا دشع١ ؾإسا بًػت عتا ٚعبعني إىل تغعني ؾؿٝٗا ابٓتا يبٕٛ ؾإسا بًػت إسز٣ ٚتغعني إىل عؾضٜٔ َٚا١٥ ؾؿٝٗا سكتإ طضٚقت

 ت ع٢ً عؾضٜٔ َٚا١٥ ؾؿٞ نٌ أصبعني بٓت يبٕٛ ٚيف نٌ مخغني سك١ صٚاٙ أمحزايؿشٌ ؾإسا طارت سكتإ طضٚقتا ايؿشٌ ؾإسا طار

 
 َا ٖٛ ْصاب طنا٠ ايبكض ؟

 : أ١ًٖٝ ناْت أٚ ٚسؾ١ٝ -ْصاب ايبكض 

  ==== ٫طنا٠ ؾٝٗا 30إسا ناْت أقٌ َٔ : أ٫ٚ

  [بكض٠ ؾٝٗا ==== تبٝع ]مت ي٘ َٔ عُضٙ ع١ٓ 30إسا بًؼ عزرٖا  : ثاْٝا

 [بكض٠ ؾٝٗا ==== َغ١ٓ ] مت ي٘ َٔ ايعُض عٓتإ 40عزرٖا إسا بًؼ : ثايجا

 بكض٠ ؾٝٗا ==== تبٝعإ 60إسا بًؼ عزرٖا : صابعا

 بكض٠ 70ٚ بعز سيو َٓش إٔ ٜصري عزرٖا : خاَغا

 === َغ١ٓ 40يف نٌ  ٚ === تبٝع 30يف نٌ 

  :دزٍٚ ْصاب طنا٠ ايبكض, َٚكزاص ايظنا٠ ايٛادب١ ؾٝٗا

 

 

ٚاؾٛاَٝػ صٓـ َٔ أصٓاف ايبكض ٜٓبػٞ ملايهٗا ضُٗا إىل َا عٓزٙ  ,ٖٚهشا َا طار ع٢ً سيو يف نٌ ث٬ثني تبٝع أٚ تبٝع١, ٚيف نٌ أصبعني َغ١ٓ

 .َٔ ايبكض ٚإخضاز طناتٗا

 ؾٝٗاايكزص ايٛادب  عزر ايبكض

 ٫ ؽ٤ٞ ؾٝٗا 29 - 1

 ( تبٝع ) َا أمت َٔ ايبكض ع١ٓ ٚرخٌ يف ايجا١ْٝ, سنض نإ أٚ أْج٢ 39 - 30

 ( َغ١ٓ ) أْج٢ ايبكض اييت أمتت عٓتني ٚرخًت يف ايجايج١ 59 - 40

 تبٝعإ أٚ تبٝعتإ 69 - 60

 َغ١ٓ ٚتبٝع 79 - 70

 َغٓتإ 89 - 80

 ث٬ث١ أتبع١ 99 - 90

 َغ١ٓ ٚتبٝعإ 109 - 100

 َغٓتإ ٚتبٝع 119 - 110

 ث٬خ َغٓات أٚ أصبع١ أتبع١ 129- 120
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اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أصزم أٌٖ ايُٝٔ ؾأَضْٞ إٔ آخش َٔ ايبكض َٔ نٌ ث٬ثني تبٝعا َٚٔ نٌ أصبعني َغ١ٓ اؿزٜح  يكٍٛ َعاس بعجين صعٍٛ اهلل ص٢ً

 صٚاٙ أمحز

  
 َا ٖٛ ْصاب ايػِٓ ؟

  أ١ًٖٝ ناْت أٚ ٚسؾ١ٝ -)) ْصاب ايػِٓ 

  :عغب اؾزٍٚ اٯتٞ

 ايكزص ايٛادب ؾٝٗا عزر ايػِٓ

 ٫ ؽ٤ٞ ؾٝٗا 39 - 1

 )أْج٢ َٔ ايػِٓ ٫ تكٌ عٔ ع١ٓ (ؽا٠ ٚاسز٠  120 - 40

 ؽاتإ 200 - 120

 ث٬خ ؽٝاٙ 399 - 201

 أصبع ؽٝاٙ 499 - 400

 مخػ ؽٝاٙ 599 - 500

 .ٖٚهشا َا طار عٔ سيو ؾؿٞ نٌ َا١٥ ؽا٠ ٚاسز٠

يت٪رٟ صزق١ غُٓو قًت ؾأٟ ؽ٤ٞ تأخشإ قا٫ عٓام ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  بعري ؾكا٫ إْا صع٫ٛ صعٍٛ اهلل يكٍٛ ععض بٔ رٜغِ أتاْٞ صد٬ٕ ع٢ً 

 ٚ٭ٕ ٖشا ايغٔ ٖٛ اجملظ٤٣ يف ا٭ضش١ٝ نشيو يف ايظنا٠ صٚاٙ أبٛ راٚر دشع١ أٚ ث١ٝٓ 

ػِٓ ٚيف َا١٥ ٚإسز٣ ٚعؾضٜٔ ؽاتإ ٚيف َا٥تني ٚٚاسز٠ ث٬خ ؽٝاٙ ٚيف أصبع ؽٝاٙ ثِ نٌ َا١٥ ؽا٠ ملا ص٣ٚ أْػ يف نتاب ايصزقات ٚيف عا١ُ٥ اي

ع٢ً  ناْت أصبعني إىل عؾضٜٔ َٚا١٥ ؽا٠ ؾإسا طارت ع٢ً عؾضٜٔ َٚا١٥ ؾؿٝٗا ؽاتإ ؾإسا طارت ع٢ً َا٥تني إىل ث٬خ ؾؿٝٗا ث٬خ ؽٝاٙ ؾإسا طارت إسا

 راٚر صٚاٙ أمحز ٚأبٛث٬ث١ َا١٥ ؾؿٞ نٌ َا١٥ ؽا٠ ؾإسا ناْت عا١ُ٥ ايضدٌ ْاقص١ َٔ أصبعني ؽا٠ ؽا٠ ٚاسز٠ ؾًٝػ ؾٝٗا صزق١ إ٫ إٔ ٜؾا٤ صبٗا 

 

 َا ٖٞ اـًط١ اييت ػعٌ ايؾضنا٤ ) اـًطا٤ ( ٜظنٕٛ أْعاَِٗ نظنا٠ ؽدص ٚاسز ؟

 :إسا اختًط اثٓإ َٔ أٌٖ ايظنا٠ يف ْصاب َاؽ١ٝ هلِ ) ؾٝذب عًُٝٗا إخضاز ايظنا٠ نظنا٠ ؽدص ٚاسز, إسا تٛؾضت ايؾضٚط ايتاي١ٝ

 أ٫ٚ : إٔ ٜهٕٛ ا٫خت٬ط مجٝع اؿٍٛ

 : اؽرتاى يف ا٭َٛص ايتاي١ٝثاْٝا : إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى 

 طنٝا نايٛاسز املضع٢ –ايؿشٌ  –احملًب  –املغضح  –املبٝت 

 

 اؿهِ إسا اختًـ ايٓٛع ندًط ايبكض َع اؾاَٛؼ أٚ ايطإٔ َع املعظ ؟ أسنض

ب ٫ٚ تؾرتط ١ْٝ اـًط١ ٫ٚ اؼار املؾضب ٚايضاعٞ ٫ٚ اؼار ايؿشٌ إٕ اختًـ ايٓٛع نايبكض ٚاؾاَٛؼ ٚايطإٔ ٚاملعظ ملا ص٣ٚ أْػ يف نتا

 صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞايصزقات ٫ٚ هُع بني َتؿضم ٫ٚ ٜؿضم بني فتُع خؾ١ٝ ايصزق١ َٚا نإ َٔ خًٝطني ؾإُْٗا ٜرتادعإ بايغ١ٜٛ 

 

 اـًط١ قز تؿٝز ايتػًٝغ ع٢ً املدتًطني ٚضح سيو ؟

ٜٛدز ؽدصإ ٚ نٌ : تٛضٝح املجاٍ ايشٟ سنضٙ امل٪يـ.  ٚقز تؿٝز اـًط١ تػًٝعا ناثٓني اختًطا بأصبعني ؽا٠ يهٌ ٚاسز عؾضٕٚ ؾًٝظَُٗا ؽا٠ أْصاؾا

ايٓصاب , يهٔ إسا اختًطا ؾتذب عًُٝٗا ايظنا٠ , ٭ُْٗا  ؽا٠ ؾؿٞ ساي١ اْؿضار نٌ ؽدص ٫ ػب ايظنا٠ عًُٝٗا , ٭ْ٘ مل ٜبًؼ 21ؽدص يزٜ٘ 

 عٝبًػإ ايٓصاب

 

 اـًط١ قز تؿٝز ايتدؿٝـ ع٢ً املدتًطني ٚضح سيو ؟

ث٬ث١ . َجاٍ:ـًط١ ًٜظَِٗ ث٬خ نٌ ٚٚاسز٠ ؽا٠ٚؽؿٝؿا نج٬ث١ اختًطٛا مبا١٥ ٚعؾضٜٔ ؽا٠ يهٌ ٚاسز أصبعٕٛ ؾًٝظَِٗ ؽا٠ أث٬ثا َٚع عزّ ا

اختًطٛا ٚ يهٔ اسا ؽٝاٙ, 3ؽا٠ ٚاسز٠ ؾٝهٕٛ اجملُٛع  ؾتذب ع٢ً نٌ ٚاسز َِٓٗ يف ساي١ اْؿضارٙ إٔ ىضزؽا٠, 40ٚاسز َِٓٗ يزٜ٘ ؽداص ٚ نٌ أ

  ٖشا ايعزر هب ؾٝ٘ ؽا٠ ٚاسز٠ ؾكطؽا٠,ٚ 120عٝهٕٛ اجملُٛع 
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 إسا نإ يؾدص أَٛاٍ ؾؿضقٗا يف أَانٔ َتباعز٠ , ٌٖ يشيو أثض ع٢ً ايظنا٠ أٚ ْصابٗا ؟

 أثض يتؿضق١ املاٍ ) إ٫ يف ( ايغا١ُ٥ ٫

محً٘ ع٢ً غري املاؽ١ٝ ٫ٚ ىتًـ املشٖب يف عا٥ض ا٭َٛاٍ إٔ ٜطِ َاٍ ايٛاسز  ٫ٚ أثض يتؿضق١ املاٍ ٫ٚ خًطت٘ ْص عًٝ٘ ٭ٕ اـرب ٫ ميهٔ

 بعط٘ إىل بعض تكاصبت ايبًزإ أٚ تباعزت بعزّ تأثري اـًط١ ؾٝٗا قاي٘ يف ايهايف 

ٍ عا١ُ٥ ؾإسا ناْت عا١ُ٥ مبشًني بُٝٓٗا َغاؾ١ قصض ؾهٌ سهِ ْؿغ٘ ؾإسا نإ ي٘ ؽٝاٙ مبشاٍ َتباعز٠ يف نٌ قٌ أصبعٕٛ ؾعًٝ٘ ؽٝاٙ َامل ٜهٔ املا

٫ ٜؿضم بني فتُع ٫ٚ هُع ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بعزر احملاٍ ٫ٚ ؽ٤ٞ عًٝ٘ إٕ مل هتُع ي٘ يف نٌ قٌ أصبعٕٛ َا مل ٜهٔ خًط٘ يعُّٛ قٛي٘ 

 . ضم خؾ١ٝ ايصزق١بني َتؿ

إسا نإ يزٜ٘ يف أصبع قاٍ َتباعز٠ بٝٓٗا َغاؾ١ قصض أصبعٕٛ ؽاٙ يف نٌ قٌ, ؾعًٝ٘ ؽا٠ يف نٌ قٌ , ٚ إٕ نإ يزٜ٘ يف أصبع قاٍ :َجاٍ

فُٛعُٗا ْصاب  َتباعز٠ بٝٓٗا َغاؾ١ قصض عؾضٕٚ ؽا٠ يف نٌ قٌ , ؾ٬ طنا٠ عًٝ٘ , إ٫ إٔ ٜهٕٛ قز خًط ايعؾضٜٔ ؽا٠ َع ؽٝاٙ ؽدص آخض ؾبًؼ

 .ايظنا٠

 

 ا٭صٓاف اييت ػب ؾٝٗا ايظنا٠ َٔ ايظصٚع ؟أسنض 

 أمجعٛا ع٢ً ٚدٛبٗا يف اؿٓط١ ٚايؾعري ٚايتُض ٚايظبٝب سهاٙ ابٔ املٓشص ٚابٔ عبز ايرب 

ػب يف نٌ َهٌٝ َزخض َٔ اؿب نايكُح ٚايؾعري ٚايشص٠ ٚا٭صط ٚاؿُص ٚايعزؼ ٚايباق٤٬ ٚايهضع١ٓ ٚايغُغِ ٚايزخٔ ٚايهضاٜٚا ٚايهظبضٙ 

 ص٢ً اهللٚقٛي٘  {ٜا أٜٗا ايشٜٔ آَٓٛا أْؿكٛا َٔ طٝبات َا نغبتِ ٚمما أخضدٓا يهِ َٔ ا٭صض  }ٚبظص ايكطٔ ٚايهتإ ٚايبطٝذ ٚمٛٙ يكٛي٘ تعاىل 

ٜٚزٍ ع٢ً اعتباص ايهٌٝ سزٜح يٝػ ؾُٝا صٚاٙ ايبداصٟ ؾُٝا عكت ايغُا٤ ٚايعٕٝٛ أٚ نإ عؾضٜا ايعؾض ٚؾُٝا عك٢ بايٓصح ْصـ ايعؾض عًٝ٘ ٚعًِ 

 َتؿل عًٝ٘ رٕٚ مخغ١ أٚعل صزق١ 

رٍ ع٢ً  صٚاٙ َغ٢ًِ ٜبًؼ مخغ١ أٚعل َٚٔ ايجُض نايتُض ٚايظبٝب ٚايًٛط ٚايؿغتل ٚايبٓزم ٚايغُام ملا تكزّ ٚسزٜح ٫ طنا٠ يف سب ٫ٚ مثض ست

 ٚدٛب ايظنا٠ يف اؿب ٚايجُض ٚاْتؿا٥ٗا عٔ غريٖا قاي٘ يف ايهايف 

٫ٚ طنا٠ يف عٓب ٚطٜتٕٛ ٚدٛط ٚتني َٚؾُؿ ٚتٛت ْٚبل ٚطعضٚص ٚصَإ يعِ ٖشٙ ا٭ٚصاف ؾٝٗا ٚقز ص٣ٚ َٛع٢ بٔ طًش١ إٔ َعاسا مل ٜأخش َٔ 

أْ٘ نتب إىل عُض ٚنإ عا٬َ ي٘ ع٢ً ايطا٥ـ إٔ قبً٘ سٝطاْا ؾٝٗا َٔ ٔ عؿٝإ بٔ عبز اهلل ايجكؿٞ ع ٚاـطضٚات صزق١ ٚي٘ عٔ عا٥ؾ١ َعٓاٙ 

ايعطا٠ نًٗا ؾًٝػ عًٝٗا عؾض  تب إيٝ٘ عُض إٔ يٝػ عًٝٗا ٖٚٞ َٔايهضّٚ أضعاؾا ؾهتب ٜغتأَض يف ايعؾض ؾه يؿضعو ٚايضَإ َا ٖٛ أنجض غ١ً َٔا

 ٚايؿضعو اـٛخ

 

 ؽضٚط ٚدٛب طنا٠ ايظصٚع ٚ ايجُاص ؟ أسنض

 :ٚإمنا ػب ؾُٝا ػب بؾضطني

صٚاٙ أمحز إٔ ٜبًؼ ْصابا ٚقزصٙ بعز تصؿ١ٝ اؿب ٚدؿاف ايجُض مخغ١ أٚعل ٖٚٞ ث٬خ َا١٥ صاع ٭ٕ ايٛعل عتٕٛ صاعا إمجاعا يٓص اـرب  -1

ا٥تإ ٚعبع١ ٚمخغٕٛ ٚعبع صطٌ ؿزٜح أبٞ ععٝز َضؾٛعا يٝػ ٚبا٭صارب عت١ ٚصبع ٚبايضطٌ ايعضايف أيـ ٚعت َا١٥ ٚبايكزعٞ َ. ٚابٔ َاد٘ 

 صٚاٙ اؾُاع١ ؾُٝا رٕٚ مخغ١ أٚعل صزق١ 

٘ إٔ ٜهٕٛ َايها يًٓصاب ٚقت ٚدٛبٗا ؾٛقت ايٛدٛب يف اؿب إسا اؽتز ٚيف ايجُض إسا بزا ص٬سٗا ٭ْ٘ س٦ٓٝش ٜكصز يٮنٌ ٚا٫قتٝات ب٘ ؾأؽب-2

ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜبعح عبز اهلل بٔ صٚاس١ إىل ٜٗٛر ؾٝدضص عًِٝٗ ايٓدٌ سني ٜطٝب قبٌ ايٝابػ قاي٘ يف ايهايف ٚعٔ عا٥ؾ١ إٔ 

ؾُٝا ًٜكط٘ ايًكاط َٔ ايغٓبٌ َٚا ٜأخشٙ أدض٠ عصارٙ أٚ ٜٖٛب ي٘ ْص عًٝ٘ قاٍ أمحز ٖٛ مبٓظي١ املباسات  إٔ ٜ٪نٌ َٓ٘ صٚاٙ أبٛ راٚر ؾ٬ طنا٠

 يٝػ ؾٝ٘ صزق١

 

 أٚ ايجُاص َكزاص ايٓصاب , ؾُا ٖٛ املكزاص ايشٟ ىضد٘ يًظنا٠ ؟إسا بًػت ايظصٚع 

ٚهب ؾُٝا ٜغك٢ ب٬ نًؿ١ ايعؾض ٚؾُٝا ٜغك٢ بهًؿ١ ْصـ ايعؾض ؿزٜح ابٔ عُض َضؾٛعا ؾُٝا عكت ايغُا٤ ايعؾض ٚؾُٝا عكٞ بايٓطح ْصـ  

ْٗاص ٚايعٕٝٛ أٚ نإ بع٬ ايعؾض ٚؾُٝا عكٞ بايغٛاْٞ ٚايٓطر ايعؾض صٚاٙ أمحز ٚايبداصٟ ٚيًٓغا٥ٞ ٚأبٞ راٚر ٚابٔ َاد٘ ؾُٝا عكت ايغُا٤ ٚا٭

 ْصـ ايعؾض
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 َا ٖٞ صؿ١ اؿب أٚ ايجُض ايشٟ ٜتِ إخضاد٘ يًظنا٠ ؟ ٚ َا اؿهِ ملٔ أخضدٗا ع٢ً غري ايصؿ١ احملزر٠ ؟

أَضٙ إٔ ىضص ايعٓب طبٝبا نُا ًٝ٘ ٚعًِ ص٢ً اهلل عٚهب إخضاز طنا٠ اؿب َصؿ٢ ٚايجُض ٜابغا ملا ص٣ٚ ايزاصقطين عٔ عتاب بٔ أعٝز إٔ ايٓيب 

 ىضص ايتُض ٫ٚ ٜغ٢ُ طبٝٝا ٚمتضا سكٝك١ إ٫ ايٝابػ ٚقٝػ ايباقٞ عًُٝٗا ؾًٛ خايـ ٚأخضز صطبا مل هظ٥٘ ٚٚقع ْؿ٬

 

 َت٢ ٜغٔ يٲَاّ إٔ ٜبعح خاصص ـضص ايٓدٌ ٚ ايهضّ ؟ ٚ نِ عزر اـضاص ؟ ٚ َا ٖٞ ؽضٚطِٗ ؟

 ايٓدٌ ٚايهضّ إسا بزا ص٬سٗا ٜٚهؿٞ ٚاسز ٚؽضط نْٛ٘ َغًُا أَٝٓا خبريا ٚعٔ يٲَاّ بعح خاصص يجُض٠

 

 َٔ ايشٟ ٜزؾع أدض٠ اـضاص يًظنا٠ ؟

 ٚأدضت٘ ع٢ً صب ايجُض٠ يعًُ٘ يف َاي٘ ع٬ُ َأسْٚا ؾٝ٘

 

 َت٢ هب ع٢ً اٱَاّ بعح ايغعا٠ ؾُع ايظنا٠ ؟

 يؿعً٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚهب عًٝ٘ بعح ايغعار٠ قضب ايٛدٛب يكبض طنا٠ املاٍ ايعاٖض

 

 ٌٖ ميهٔ إٔ هتُع ايعؾض َع اـضاز يف ا٭صض اـضاد١ٝ ؟ ؟َا ٖٞ ا٭صض اـضاد١ٝ 

ٖٚٞ َا ؾتشت ع٠ٛٓ ٚمل تكغِ بني ايػامنني نُصض ٚايؾاّ  ٚهتُع ايعؾض ٚاـضاز يف ا٭صض اـضاد١ٝ ايعؾض يف غًتٗا ٚاـضاز يف صقبتٗا

 ؾا َٓا َٚا صٛؿٛا ع٢ً أْٗا يٓا ٚ ْكضٖا َعِٗ باـضازٚايعضام َٚا د٬ عٓٗا أًٖٗا خٛ

 

 َا سهِ تطُني أَٛاٍ ايعؾض ٚ ا٭صض اـضاد١ٝ ؟

ٖٚشا َٓاف ملٛضٛع ايعُاي١ ٚتطُني أَٛاٍ ايعؾض ٚا٭صض اـضاد١ٝ باطٌ ْص عًٝ٘ ٭ْ٘ ٜكتطٞ اٱقتصاص عًٝ٘ يف منًو َا طار ٚغضّ َا ْكص 

 ٚسهِ ا٭َا١ْ ٚع٦ٌ أمحز يف صٚا١ٜ سضب عٔ تؿغري سزٜح ابٔ عُض 

كبا٫ت أ٫ ايكبا٫ت صبا قاٍ ٖٛ إٔ ٜغتكبٌ ايكض١ٜ ٚؾٝٗا ايعًٛز ٚايٓدٌ ؾغُاٙ صبا أٟ يف سهُ٘ يف ايبط٬ٕ ٚعٔ ابٔ عباؼ إٜانِ ٚايضبا أ٫ ٖٚٞ اي

 ٖٚٞ ايشٍ ٚايصػاص

 

 نا٠ ؟ ٚ َا ٖٛ ْصاب٘ ؟ٌٖ ػب يف ايعغٌ ط

نإ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚيف ايعغٌ ايعؾض ْٚصاب٘ َا١٥ ٚعتٕٛ صط٬ عضاق١ٝ ْص عًٝ٘ ؿزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ إٔ صعٍٛ اهلل 

ضّ قًت سيو ع٢ً قاٍ أمحز أخش عُض َِٓٗ ايظنا٠ ٚقاٍ ا٭ث .صٚاٙ أبٛ عبٝز ٜ٪خش يف طَاْ٘ َٔ قضب ايعغٌ َٔ نٌ عؾض قضب قضب١ َٔ أٚعطٗا 

أقطع يٓا ٚارٜا بايُٝٔ ؾٝ٘ خ٬ٜا َٔ مٌ ٚإْا  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِأِْٗ ٜطٛعٕٛ قاٍ ٫ بٌ أخش َِٓٗ ٚص٣ٚ اؾٛطداْٞ عٔ عُض إٔ صعٍٛ اهلل 

 لز ْاعا ٜغضقْٛٗا ؾكاٍ عُض إسا أرٜتِ صزقتٗا َٔ نٌ عؾض٠ أؾضام ؾضقا محٝٓاٖا يهِ ٚايؿضم عت١ عؾض صط٬ عضاق١ٝ

 

 ايضناط طنا٠ ؟ ٚ ٌٖ ٜظن٢ ٚ يٛ نإ ق٬ًٝ ؟ ٌٖ يف

 صٚاٙ اؾُاع١ٚيف ايضناط ٖٚٛ ايهٓظ ٚيٛ ق٬ًٝ اـُػ ٫ٚ ميٓع ٚدٛب٘ ايزٜٔ ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا ٚيف ايضناط اـُػ 

 

 ٜصضف َصضف ايؿ٧؟ نٝـ

َزؾ١ْٛ خاصز املز١ٜٓ ؾأت٢ بٗا عُض بٔ اـطاب ؾأخش ٜصضف َصضف ايؿ٤ٞ ْص عًٝ٘ ملا ص٣ٚ أبٛ عبٝز بإعٓارٙ عٔ ايؾعيب إٕ صد٬ ٚدز أيـ رٜٓاص 

اْري َٓٗا َا٥يت رٜٓاص ٚرؾع إىل ايضدٌ بكٝتٗا ٚدعٌ عُض ٜكغِ املا٥تني بني َٔ سطضٙ َٔ املغًُني إىل إٔ ؾطٌ َٓٗا ؾط١ً ؾكاٍ أٜٔ صاسب ايزْ

 ؾكاّ إيٝ٘ ؾكاٍ عُض خش ٖشٙ ايزْاْري ؾٗٞ يو ؾًٛ نإ اـُػ طنا٠ ـص ب٘ أٌٖ ايظنا٠

 

 َا ٖٛ َكزاص طنا٠ ا٭مثإ ؟ َا ٖٞ ا٭مثإ ؟

ٚيف صٚاٙ ابٔ َاد٘ ٖٚٞ ايشٖب ٚايؿط١ ٚؾٝٗا صبع ايعؾض ؿزٜح عا٥ؾ١ ٚابٔ عُض َضؾٛعا أْ٘ نإ ٜأخش َٔ نٌ عؾضٜٔ َجكا٫ ْصـ َجكاٍ 

 َتؿل عًٝ٘سزٜح أْػ َضؾٛعا ٚيف ايضق١ صبع ايعؾض 
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 َا ٖٛ ْصاب ايشٖب ٚ ايؿط١ ؟

ٚإسا بًػت ْصابا ؾٓصاب ايشٖب باملجاقٌٝ عؾضٕٚ َجكا٫ ؿزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضؾٛعا يٝػ يف أقٌ َٔ عؾضٜٔ َجكا٫ َٔ 

 ايشٖب ٫ٚ يف أقٌ َٔ َا٥يت رصِٖ صزق١ صٚاٙ أبٛ عبٝز 

 ٚبايزْاْري مخغ١ ٚعؾضٕٚ ٚعبعا رٜٓاص ٚتغع رٜٓاص بايزٜٓاص ايشٟ طْت٘ رصِٖ ٚمثٔ رصِٖ 

 صاب ايؿط١ َا٥تا رصِٖ ملا تكزّ ٚيكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ْٚ

ٚايزصِٖ اثٓتا عؾض٠ سب١ خضٚب ٚاملجكاٍ رصِٖ  يٝػ ؾُٝا رٕٚ مخػ أٚام َٔ ايٛصم صزق١ صٚاٙ أمحز َٚغًِ عٔ دابض ٚا٭ٚق١ٝ أصبعٕٛ رصُٖا

 ٚث٬ث١ أعباع رصِٖ عؾض٠ ايزصاِٖ عبع١ َجاقٌٝ

 

 بًػا ايٓصاب , ؾٌٗ ٜطُُٗا إىل بعض ؟ؽدص عٓزٙ سٖب ٚ ؾط١ ن٬ُٖا مل ٜ

 ٜٚطِ ايشٖب إىل ايؿط١ يف تهٌُٝ ايٓصاب ٚىضز َٔ أُٜٗا ؽا٤ ٭ٕ طناتُٗا َٚكاصزٖا َتؿك١

 

 ٌٖ يف اؿًٞ طنا٠ ؟

ٓيب ٫ٚ طنا٠ يف سًٞ َباح َعز ٱعتعُاٍ أٚ إعاص٠ ؿزٜح دابض َضؾٛعا يٝػ يف اؿًٞ طنا٠ صٚاٙ ايطرباْٞ قاٍ اٱَاّ أمحز مخغ١ َٔ أصشاب اي

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكٛيٕٛ يٝػ يف اؿًٞ طنا٠ طنات٘ إعاصت٘ ِٖٚ أْػ ٚدابض ٚابٔ عُض ٚعا٥ؾ١ ٚأمسا٤ أختٗا ٚقاٍ ايرتَشٟ يٝػ ٜصح يف 

 ايباب ؽ٤ٞ ٜعين أهاب ايظنا٠ يف اؿًٞ  ٖشا

 ٚػب يف اؿًٞ احملضّ نآ١ْٝ ايشٖب ٚايؿط١ ٭ٕ ايصٓاع١ احملض١َ نايعزّ 

ايُٓا٤ ؾبكٞ َا عزاٙ ع٢ً  ٚنشا يف املباح املعز يًهض٣ أٚ ايٓؿك١ إسا بًؼ ْصابا ٚطْا ٭ٕ عكٛط ايظنا٠ ؾُٝا اؽش ٱعتعُاٍ أٚ إعاص٠ يصضؾ٘ عٔ د١ٗ

 عٔ قُٝت٘ إٕ طارت عٔ ٚطْ٘ ٭ْ٘ أسغ يًؿكضا٤ٚىضز ا٭صٌ 

 

 أسنض سهِ ؼ١ًٝ املغادز بايشٖب ٚايؿط١؟

عضف ٚػب إطايت٘ نغا٥ض املٓهضات ٚػب طنات٘ إٕ بًؼ ْصابا إ٫ إسا اعتًٗو ؾًِ هتُع َٓ٘ ؽ٤ٞ ؾ٬  ْ٘ؼضّ ؼ١ًٝ املغذز بشٖب أٚ ؾط١ ٭ٚ

ٝت٘ سٖبت ٚملا ٚيٞ عُض بٔ عبز ايعظٜظ اـ٬ؾ١ أصار مجع َا يف َغذز رَؾل مما َٛٙ ب٘ َٔ ػب إطايت٘ يعزّ ايؿا٥ز٠ ؾٝٗا ٫ٚ طنات٘ ٭ٕ َاي

 ايشٖب ؾكٌٝ ي٘ إْ٘ ٫ هتُع َٓ٘ ؽ٤ٞ ؾرتن٘

 

 أسنض سهِ اؿًٞ يًشنض؟ ٚيٮْج٢؟

 َتؿل عًٜٝ٘ٚباح يًشنض َٔ ايؿط١ اـامت ٚيٛ طار ع٢ً َجكاٍ ٭ْ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اؽش خامتا َٔ ٚصم 

ٚدعً٘ غٓصض ٜغاص أؾطٌ قاٍ ايزاصقطين ٚغريٙ احملؿٛظ إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜتدتِ يف ٜغاصٙ ٚضعـ أمحز يف صٚا١ٜ ا٭ثضّ 

 ٚغريٙ سزٜح ايتدتِ باي٢ُٓٝ ٚيف ايبداصٟ َٔ سزٜح أْػ نإ ؾص٘ َٓ٘ ٚملغًِ نإ ؾص٘ سبؾٝا 

ع١ عٝـ صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾط١ صٚاٙ ا٭ثضّ ٚ٭ٕ عُض نإ ي٘ عٝـ ؾٝ٘ ٚتباح قبٝع١ ايغٝـ ؾكط ٚيٛ َٔ سٖب قاٍ أْػ ناْت قبٝ

 عبا٥و َٔ سٖب ٚعجُإ بٔ سٓٝـ نإ يف عٝؿ٘ َغُاص َٔ سٖب سنضُٖا أمحز 

تٗا َع٢ٓ ؾٛدب إٔ ٚاؾٛؽٔ ٚاـٛس٠ قٝاعا ع٢ً املٓطك١ ملغاٚاب١ اؽشٚا املٓاطل ق٠٬ بايؿط١ ٚس١ًٝ املٓطك١ ٖٚٞ َا ٜؾز ب٘ ايٛعط ٭ٕ ايصشا

عضؾذ١ بٔ أععز ملا قطع أْؿ٘ ّٜٛ ايه٬ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ تغاٜٚٗا سهُا ٚاؾٛؽٔ ايزصع ٚاـٛس٠ ايبٝط١ َٚا رعت إيٝ٘ ضضٚص٠ نأْـ ٭َضٙ 

يبٓاْٞ ٚإمساعٌٝ بٔ ٚاؿانِ ٚنشا صبط ا٭عٓإ ص٣ٚ ا٭ثضّ عٔ َٛع٢ بٔ طًش١ ٚأبٞ مجض٠ ايطبعٞ ٚثابت اصٚاٙ أبٛ راٚر إٔ ٜتدش أْؿا َٔ سٖب 

 ٫ ايضناب ٚايًذاّ ٚايزٚا٠ ٚمٖٛا ؾتشضّ ناٯ١ْٝ اهلل أِْٗ ؽزٚا أعٓاِْٗ بايشٖب  طٜز بٔ ثابت ٚاملػري٠ بٔ عبز

 سزٜح أسٌ اؿضٜض ٚايشٖب ٱْاخ أَيت ٚيعزّ ٚصٚر ايؾضع بتشزٜزٙ  ٜٚباح يًٓغا٤ َا دضت عارتٗٔ بًبغ٘ ٚيٛ طار عٔ أيـ َجكاٍ يعُّٛ

 ضأ٠ ايتشًٞ باؾٖٛض ٚايٝاقٛت ٚايظبضدز يعزّ ايٓٗٞ عٓ٘ٚيًضدٌ ٚامل

 

 َا ايشٟ ٜغتشب ايتدتِ ب٘ ؟ سهِ ايتدتِ باؿزٜز ٚ ايٓشاؼ يًضدٌ أٚ املضأ٠ ؟

 ٚنضٙ ؽتُٗا باؿزٜز ٚايٓشاؼ ٚايضصاص ْص عًٝ٘ ْٚكٌ َٗٓا عٔ أمحز أنضٙ خامت اؿزٜز ٭ْ٘ س١ًٝ أٌٖ ايٓاص 

 بايعكٝل ؾإْ٘ َباصى قاٍ ايعكًٝٞ ٫ ٜجبت يف ٖشا ؽ٤ٞ ٚسنضٙ ابٔ اؾٛطٟ يف املٛضٛعاتٜٚغتشب بايعكٝل ؿزٜح ؽتُٛا 
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 َا ٖٞ عضٚض ايتذاص٠ ؟

 ص٢ً اهلل ٖٚٞ َا ٜعز يًبٝع ٚايؾضا٤ ٭دٌ ايضبح ؾتذب ايظنا٠ ؾٝٗا إسا بًػت قُٝتٗا ْصابا سهاٙ ابٔ املٓشص إمجاعا ٚعٔ مسض٠ بٔ دٓزب أَضْا ايٓيب

 ايصزق١ مما ْعزٙ يًبٝع صٚاٙ أبٛ راٚر عًٝ٘ ٚعًِ إٔ نضز

 

 نٝـ ٜتِ إخضاز طنا٠ ايعضٚض ؟ ٚ ٌٖ ٖشٙ ايهٝؿ١ٝ تٓطبل ع٢ً ػاص ايصضاؾ١ ٚ أَٛاهلِ ؟

٫ ؾ٬ ؾتكّٛ إسا ساٍ اؿٍٛ عًٝٗا ٚأٚي٘ َٔ سني بًٛؽ ايك١ُٝ ْصابا با٭سغ يًُغانني َٔ سٖب أٚ ؾط١ ؾإٕ بًػت ايك١ُٝ ْصابا ٚدب صبع ايعؾض ٚإ

ٛص أمحز بكٍٛ عُض ؿُاؼ أر طنا٠ َايو ؾكاٍ َايٞ إ٫ دعاب ٚأرّ ؾكاٍ قَٛٗا ٚأر طناتٗا صٚاٙ امحز ٚععٝز ٚأبٛ عبٝز ٚغريِٖ ٖٚٛ َؾٗاستر 

 ٚنشا أَٛاٍ ايصٝاصف ٱْٗا َعز٠ يًبٝع ٚايؾضا٤ ٭دٌ ايضبح

 

 يف أٚاْٞ ايشٖب ٚ ايؿط١ ٌٖ ايعرب٠ بكُٝتٗا أٚ بٛطْٗا ؟

 ايشٖب ٚايؿط١ بٌ بٛطْٗا٫ٚ عرب٠ بك١ُٝ آ١ْٝ 

 

َّّ ايعضٚض اييت ؼتٟٛ ع٢ً صٓاع١ قض١َ ؟  نٝـ ُتَك

 ٫ٚ مبا ؾٝ٘ صٓاع١ قض١َ ؾٝكّٛ عاصٜا عٓٗا ٭ٕ ٚدٛرٖا نايعزّ

 

 ؟ َٔ عٓزٙ عضض يًتذاص٠ أٚ ٚصخ عضضا , ؾٓٛاٙ يًك١ٝٓ ثِ ْٛاٙ يًتذاص٠ ؾٌٗ ٜصري يًتذاص٠ مبذضر اي١ٝٓ ؟ ٚ ٌٖ سًٞ ايًبػ ي٘ ْؿػ اؿهِ

١ٝٓ ٖٞ َٚٔ عٓزٙ عضض يًتذاص٠ أٚ ٚصث١ ؾٓٛاٙ يًك١ٝٓ ثِ ْٛاٙ يًتذاص٠ مل ٜصض عضضا مبذضر اي١ٝٓ ست٢ وٍٛ عًٝ٘ اؿٍٛ ع٢ً ١ْٝ ايتذاص٠ ٭ٕ ايك

سًٞ ايًبػ غري .صٚاٙ أبٛ راٚر ٠ مما ْعزٙ يًبٝع ا٭صٌ ؾ٬ ٜٓتكٌ عٓٗا إ٫ باي١ٝٓ ٜٚعترب ٚدٛرٖا يف مجٝع اؿٍٛ نايٓصاب يكٛي٘ يف سزٜح مسض

 ٭ٕ ا٭صٌ ٚدٛب طنات٘ ؾإسا ْٛاٙ يًتذاصص٠ ؾكز صرٙ إىل ا٭صٌ ؾٝهؿٞ ؾٝ٘ فضر اي١ٝٓ

 

 سهِ املعارٕ املغتدضد١ َٔ ا٭صض ؟ أسنض

 {ا٭صض ٚمما أخضدٓا يهِ َٔ  }َٚا اعتدضز َٔ املعارٕ ؾؿٝ٘ مبذضر إخضاد٘ صبع ايعؾض إسا بًػت ايك١ُٝ ْصابا بعز ايغبو ٚايتصؿ١ٝ يكٛي٘ تعاىل 

أخش َٔ َعارٕ ايكب١ًٝ ايصزق١ ٚقزصٖا صبع ايعؾض ٭ْٗا  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِإٔ صعٍٛ اهلل  ٚص٣ٚ اؾٛطداْٞ بإعٓارٙ عٔ ب٬ٍ بٔ اؿاصخ املظْٞ

 طنا٠ يف ا٭مثإ ؾأؽبٗت طنا٠ عا٥ض ا٭مثإ قاي٘ يف ايهايف ٜٚؾرتط بًٛؽ ايٓصاب َا تكزّ

 

 َا سهِ إخضاز ايك١ُٝ يف ايظنا٠ ؟

 ٫ هظ٨ إخضاز ايك١ُٝ يف ايظنا٠ َطًكًا

 
 َا سهِ إٔ ٜكّٛ ايؾدص بؾضا٤ ايظنا٠ أٚ ايصزق١ اييت أخضدٗا ؟ 

 وضّ ع٢ً ايؾدص ؽضا٤ طنات٘ ٚصزقت٘, ٚيٛ اؽرتاٖا َٔ غري َٔ أخشٖا

 

 ؟َا سهِ َٔ َات اٚ تعغض قبٌ ايػضٚب

 ًٝ٘ ْص عًٝ٘ ػب بأٍٚ ي١ًٝ ايعٝز ؾُٔ َات أٚ أعغض قبٌ ايػضٚب ؾ٬ طنا٠ ع

طنا٠ ايؿطض َٔ صَطإ ٚسيو ٜهٕٛ بػضٚب ايؾُػ ي١ًٝ ايعٝز ٱْ٘ أٍٚ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚبعزٙ تغتكض يف سَت٘ يكٍٛ ابٔ عُض ؾضض صعٍٛ اهلل 

 طَٔ ٜكع ؾٝ٘ ايؿطض َٔ مجٝع صَطإ

 

 َٚا َكزاصٖا؟ع٢ً َٔ ػب طنا٠ ايؿطض؟

طنا٠ ايؿطض َٔ صَطإ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٚٞ ٚادب١ ع٢ً نٌ َغًِ قاٍ ابٔ املٓشص أمجعٛا ع٢ً أْٗا ؾضض ؿزٜح ابٔ عُض ؾضض صعٍٛ اهلل 

هز َا ٜؿطٌ عٔ قٛت٘ ٚقٛت  صٚاٙ اؾُاع١ صاعا َٔ متض أٚ صاعا َٔ ؽعري ع٢ً ايعبز ٚاؿض ٚايشنض ٚا٭ْج٢ ٚايصػري ٚايهبري َٔ املغًُني 

صٚاٙ ٚيف يؿغ ٚابزأ مبٔ تعٍٛ  صٚاٙ َغًِابزأ بٓؿغو ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ّٜٛ ايعٝز ٚيًٝت٘ ٭ٕ ايٓؿك١ أِٖ ؾٝذب ايبزا٠٤ بٗا يكٛي٘ عٝاي٘ 



تحت إشراف فضيلت الشيخ أبي اسحاق الحىينيبمعهد شيخ اإلسالم العلمي  األولىمن كتاب منار السبيل الفرقت  الزكاةملزمت س و ج كتاب    

 

 9 

 ايرتَشٟ 

 بعز َا وتاز َٔ َغهٔ ٚخارّ ٚراب١ ٚثٝاب بشي١ ٚنتب عًِ ٭ٕ ٖشٙ سٛا٥ز أص١ًٝ وتاز إيٝٗا نايٓؿك١

 

 ٚنٝؿ١ٝ سيو؟أسنض عٔ َٔ ت٪ر٣ طنا٠ ايؿطض 

بصزق١ ايؿطض عٔ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أَض صعٍٛ اهلل ٘ ٚعبز ٚٚيز يعُّٛ سزٜح ابٔ عُض ٚتًظَ٘ عٔ ْؿغ٘ ٚعٔ َٔ ميْٛ٘ َٔ املغًُني نظٚد-

 ؾإٕ مل هز ؾُٝعِٗ بزأ بٓؿغ٘ ؿزٜح ابزأ بٓؿغو ثِ مبٔ تعٍٛ . صٚاٙ ايزاصقطينايصػري ٚايهبري ٚاؿض ٚايعبز ممٔ متْٕٛٛ 

 ٘ يٛدٛب ْؿكتٗا َع اٱٜغاص ٚاٱعغاص ٭ْٗا ع٢ً عبٌٝ املعاٚض١ ؾظٚدت-

 ؾضقٝك٘ يٛدٛب ْؿكت٘ َع اٱعغاص غ٬ف ْؿك١ ا٭قاصب ٭ْٗا ص١ً -

 يٮعضابٞ سني قاٍ َٔ أبض قاٍ أَو قاٍ ثِ َٔ قاٍ أَو قاٍ ثِ َٔ قاٍ أَو قاٍ ثِ َٔ قاٍ أباى ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾأَ٘ يكٛي٘ -

 سزٜح أْت َٚايو ٭بٝو ؾٛيزٙ يكضب٘ ٚٚدٛب ْؿكت٘ يف اؾ١ًُ ؾأبٝ٘ ملا عبل ٚ-

 ؾأقضب يف املرياخ ٭ْ٘ أٚىل َٔ غريٙ ناملرياخ -

ٚػب ع٢ً َٔ تربع مب٪١ْ ؽدص ؽٗض صَطإ ْص عًٝ٘ يعُّٛ سزٜح أرٚا صزق١ ايؿطض عُٔ متْٕٛٛ ٚص٣ٚ أبٛ بهض عٔ عًٞ صضٞ اهلل عٓ٘ -

تًظَ٘ يف قٍٛ ا٭نجض ٚاختاصٙ أبٛ اـطاب ٚصشش٘ يف املػ٢ٓ ٚايؾضح ٚمحٌ ْص أمحز ع٢ً  طنا٠ ايؿطض عُٔ دضت عًٝ٘ ْؿكتو ٚعٓ٘ ٫

 اٱعتشباب

 

 ٌٖ ػب طنا٠ ايؿطض ع٢ً َٔ اعتأدض أدريا بطعاَ٘؟

 ٫ ع٢ً َٔ اعتأدض أدريا بطعاَ٘ يعزّ رخٛي٘ يف املٓصٛص عًِٝٗ

 

 َاسهِ ايظنا٠ عٔ اؾٓني؟

 عٓ٘ ٫ٚ ػب قاٍ ابٔ املٓشص نٌ َٔ مؿغ عٓ٘ ٫ ٜٛدبٗا عٔ اؾٓني ٚتغٔ عٔ اؾٓني يؿعٌ عجُإ صضٞ اهلل

 

 ٌٖ ػب طنا٠ ايؿطض ع٢ً ايٝتِٝ؟

 ٚهب ع٢ً ايٝتِٝ ٚىضز عٓ٘ ٚيٝ٘ َٔ َاي٘ ٫ ْعًِ أسزا خايـ ؾٝ٘ إ٫ قُز بٔ اؿغٔ ٚعُّٛ سزٜح ابٔ عُتِ ٜكتطٞ ٚدٛبٗا عًٝ٘

 

 إخضادٗا ؟َا سهِ تأخري ٚ؟ايؿطضإخضاز طنا٠  أسنض ٚقت

َٔ سزٜح ابٔ عُض َضؾٛعا ٚيف آخضٙ ٚأَض بٗا إٔ ت٪ر٣ قبٌ خضٚز ايٓاؼ إىل ايص٠٬ املتؿل عًٝ٘ ٚا٭ؾطٌ إخضادٗا ّٜٛ ايعٝز قبٌ ايص٠٬ ملا يف 

ٚعُض بٔ َٔ أراٖا قبٌ ايص٠٬ ؾٗٞ طنا٠ َكبٛي١ َٚٔ أراٖا بعز ايص٠٬ ؾٗٞ صزق١ َٔ ايصزقات ٚقاٍ ععٝز بٔ املغٝب سزٜح ابٔ عباؼ  ٚيف

 ٖٛ طنا٠ ايؿطض {قز أؾًح َٔ تظن٢ ٚسنض اعِ صب٘ ؾص٢ً  }عبز ايعظٜظ يف قٛي٘ تعاىل 

ؾإسا أخضٖا بعز ايص٠٬ مل صٚاٙ ععٝز بٔ َٓصٛص أغِٖٓٛ عٔ ايطًب يف ٖشا ايّٝٛ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٚتهضٙ بعزٖا خضٚدا َٔ اـ٬ف ٚيكٛي٘ -

 وصٌ اٱغٓا٤ هلِ يف ايّٝٛ نً٘ 

ٖا عٔ ّٜٛ ايعٝز َع ايكزص٠ ٭ْ٘ تأخري يًشل ايٛادب عٔ ٚقت٘ ٚنإ عًٝ٘ ايص٠٬ ٚايغ٬ّ ٜكغُٗا بني َغتشكٝٗا بعز ايص٠٬ ؾزٍ ٚوضّ تأخري-

 ع٢ً إٔ ا٭َض بتكزميٗا ع٢ً ايص٠٬ يٲعتشباب

 

 َا سهِ َٔ ؾات٘ إٔ ٜ٪رٟ ايظنا٠ يف ٚقتٗا؟

 نايزٜٔ قاي٘ يف ايهايفٜٚكطٝٗا َٔ أخضٖا ٭ْ٘ سل َايٞ ٚدب ؾ٬ ٜغكط بؿٛات ٚقت٘ 

 

 َا سهِ َٔ ٜ٪رٟ ايظنا٠ قبٌ ايعٝز بَٝٛني؟

ٖٚشا إؽاص٠ إىل مجٝعِٗ ؾٝهٕٛ إمجاعا ٚ٭ٕ سيو ٫ صٚاٙ ايبداصٟ ٚػظ٤٣ قبٌ ايعٝز بَٝٛني يكٍٛ ابٔ عُض ناْٛا ٜعطٕٛ قبٌ ايؿطض بّٝٛ أٚ َٜٛني 

 ىٌ باملكصٛر إس ايعاٖض بكا٩ٖا أٚ بعطٗا إىل ّٜٛ ايعٝز
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 تهٕٛ طنا٠ ايؿطض ؟ٚمبا ػظ٨؟مبا 

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚايٛادب عٔ نٌ ؽدص صاع متض أٚ طبٝب أٚ بض أٚ ؽعري أٚ أقط ؿزٜح ابٞ ععٝز نٓا نضز طنا٠ ايؿطض إس نإ ؾٝٓا صعٍٛ اهلل 

 َتؿل عًٝ٘ صاعا َٔ طعاّ اٚ صاعا َٔ ؽعري أٚ صاعا َٔ متض أٚ صاعا َٔ طبٝب أٚ صاعا َٔ أقط 

إدظا٥٘ بظٜار٠ تؿضر بٗا ابٔ ع١ٓٝٝ َٔ سزٜح أبٞ ععٝز أٚ صاعا َٔ رقٝل  ايرب ٚايؾعري إسا نإ ٚطٕ اؿب ْص عًٝ٘ ٚاستر ع٢ً ٚهظ٤٣ رقٝل

 قاٍ اجملز بٌ ٖٛ أٚىل باٱدظا٤ ٭ْ٘ نؿ٢ َ٪ْت٘ نتُض َٓظٚع ْٛاٙ  صٚاٙ ايزاصقطينقٌٝ ٱبٔ ع١ٓٝٝ إٕ أسزا ٫ ٜشنضٙ ؾٝ٘ قاٍ بٌ ٖٛ ؾٝ٘ 

 سيو َا ٜكّٛ َكاَ٘ َٔ سب ٜكتات نشص٠ ٚرخٔ ٚباق٤٬ ٭ْ٘ أؽب٘ باملٓصٛص عًٝ٘ ؾهإ أٚىلٚىضز َع عزّ 

 

 ٌٖ هٛط ٜعطٞ اؾُاع١ طناتِٗ يٛاسز ٚايعهػ؟

 ٚهٛط إٔ ٜعطٞ اؾُاع١ ؾطضتِٗ يٛاسز ْص عًٝ٘ ٚب٘ قاٍ َايو ٚأصشاب ايضأٟ ٚابٔ املٓشص 

 ِ ؾٝ٘ خ٬ؾاٚإٔ ٜعطٞ ايٛاسز ؾطضت٘ ؾُاع١ قاٍ يف ايؾضح ٫ ْعً

 

 ٌٖ هٛط أخضاز قُٝتٗا؟

 ٫ٚ هظ٤٣ إخضاز ايك١ُٝ يف ايظنا٠ َطًكا عٛا٤ ناْت يف املٛاؽٞ أٚ املعؾضات ملدايؿت٘ ايٓصٛص

 

 َا سهِ ؽضا٤ ايؾدص طنات٘؟

ن٘ بزصِٖ ؾإٕ ٫تؾرتٙ ٫ٚ تعز يف صزقتو ٚإٕ أعطااٖا َٔ غري َٔ أخشٖا ؿزٜح عُض ٚوضّ ع٢ً ايؾدص ؽضا٤ طنات٘ ٚصزقت٘ ٚيٛ اؽرت

 َتؿل عًٝ٘ايعا٥ز يف صزقت٘ نايعا٥ز يف ق٦ٝ٘ 

 

 َت٢ ػب أخضادٗا؟َٚا سهِ تأخري أخضادٗا؟

  {ٚآتٛا ايظنا٠  }هب إخضادٗا ؾٛصا نايٓشص ٚايهؿاص٠ ٭ٕ ا٭َض املطًل ٜكتطٞ ايؿٛص١ٜ َٚٓ٘ 

 ٚي٘ تأخريٖا يظَٔ اؿاد١ ْص عًٝ٘ ٚقٝزٙ مجاع١ بظَٔ ٜغري

 

  ملٔ ؽضز ايظنا٠؟

 ٚيكضٜب ٚداص ٭ْٗا ع٢ً ايكضٜب صزق١ ٚص١ً ٚاؾاص يف َعٓاٙ

 

 َٚا سهِ َٔ تعشص عًٝ٘ ايٓصاب؟

 ٚيتعشص إخضادٗا َٔ ايٓصاب ٚيٛ قزص إٔ ىضدٗا َٔ غريٙ ٭ْٗا َٛاعا٠ ؾ٬ ٜهًؿٗا َٔ غريٙ ؾإٕ أخضدٗا َٔ غري داط

 

  َا سهِ َٔ هشز ايظنا٠؟أٚ َٓعٗا غ٬ً؟

 َٚٔ دشز ٚدٛبٗا عاملا نؿض ٚيٛ أخضدٗا يتهشٜب٘ هلل ٚيضعٛي٘ ٚإمجاع ا٭١َ ٜغغتاب ؾإٕ تاب ٚإ٫ قتٌ 

 َٚٔ َٓعٗا غ٬ ٚتٗاْٚا أخشت َٓ٘ ٚعظص ٱصتهاب٘ قضَا 

 

 َا سهِ َٔ ارع٢ أْ٘ أخضز طنات٘ ؟ أٚ ارع٢ أْ٘ مل ٜتِ اؿٍٛ ع٢ً َاي٘ أٚ ارع٢ غري سيو ؟

 بكا٤ اؿٍٛ أٚ ْكص ايٓصاب أٚ طٚاٍ املًو صزم ب٬ ميني ٭ْٗا عبار٠ ٚسل هلل تعاىل ؾ٬ وًـ عًٝٗا نايص٠٬َٚٔ ارع٢ إخضادٗا أٚ 

 

 َا سهِ ايظنا٠ يف َاٍ ايصػري ٚ اجملٕٓٛ ؟

 ١ًٜٚظّ إٔ ىضز عٔ ايصػري ٚاجملٕٓٛ ٚيُٝٗا ْص عًٝ٘ ٭ْ٘ سل تزخً٘ ايٓٝاب١ ؾكاّ ايٛيٞ ؾٝ٘ َكاّ املٛىل عًٝ٘ نٓؿك١ ٚغضاَ

 

 َا ايشٟ ٜغٔ ؾعً٘ عٓز ايكٝاّ بإعطا٤ ايظنا٠ ٚ تٛطٜعٗا ؟

 ٜٚغٔ إظٗاصٖا يتٓتؿٞ عٓ٘ ايت١ُٗ-

ٚإٔ ٜؿضقٗا صبٗا بٓؿغ٘ يٝتٝكٔ ٚصٛهلا إىل َغتشكٗا ٚقاٍ عجُإ صضٞ اهلل عٓ٘ ٖشا ؽٗض طناتهِ ؾُٔ نإ عًٝ٘ رٜٔ ؾًٝكط٘ ثِ ٜظنٞ بك١ٝ -
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 َاي٘ ٚأَض عًٞ صضٞ اهلل عٓ٘ ٚادز ايضناط إٔ ٜتكصزم غُغ٘ 

إسا أعطٝتِ ايظنا٠ ؾ٬ تٓغٛا ثٛابٗا إٔ تكٛيٛا ايًِٗ ادعًٗا ا َػضَا ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا ٜٚكٍٛ عٓز رؾعٗا ايًِٗ إدعًٗا َػُٓا ٫ٚ ػعًٗ-

 صٚاٙ ابٔ َاد٘ َػُٓا ٫ٚ ػعًٗا َػضَا 

خش َٔ أَٛاهلِ صزق١ تطٗضِٖ ٚتظنِٝٗ بٗا  }ٜٚكٍٛ ا٫خش آدضى اهلل ؾُٝا أعطٝت ٚباصى يو ؾُٝا أبكٝت ٚدعً٘ يو طٗٛصا يكٛي٘ تعاىل -

إسا أتاٙ قّٛ بصزقتِٗ قاٍ ايًِٗ صٌ ع٢ً آٍ ؾ٬ٕ ؾأتاٙ أبٞ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أبٞ أٚؾ٢ نإ ايٓيب أٟ أرع هلِ قاٍ عبز اهلل بٔ  {ٚصٌ عًِٝٗ 

 َتؿل عًٝ٘بصزقت٘ ؾكاٍ ايًِٗ صٌ ع٢ً آٍ أبٞ أٚؾ٢ 

 

 َا سهِ اي١ٝٓ عٓز إخضاز ايظنا٠ ؟

 ٜٚؾرتط ٱخضادٗا ١ْٝ َٔ َهًـ-

 

 أٜٔ ٜهٕٛ َٛضع اي١ٝٓ ٱخضاز ايظنا٠ ؟

 بٝغري ٚا٭ؾطٌ قضْٗا بايزؾع ؾٟٝٓٛ ايظنا٠ أٚ ايصزق١ ايٛادب١ ؿزٜح إمنا ا٭عُاٍ بايٓٝاتٚي٘ تكزميٗا 

 

 َٔ ٣ْٛ صزق١ َطًك١ ٌٖ هظ٨ سيو عٔ ايظنا٠ ؟

 ٫ٚ هظ٤٣ إٕ ٣ْٛ صزق١ َطًك١ ٚيٛ تصزم ظُٝع َاي٘ ٭ٕ ايصزق١ تهٕٛ ْؿ٬ ؾ٬ تٓصضف إىل ايؿضض إ٫ بايتعٝني ٚنُا يٛ ص٢ً ص٠٬ َطًك١

 

 إسا أخضز املاٍ ب١ٝٓ ٚاسز٠ أْ٘ َاٍ ايظنا٠ , ؾٌٗ هب أٜطا إٔ ٜٟٓٛ ١ْٝ أخض٣ ٚ ٖٞ ١ْٝ أرا٤ ؾضض ؟

 ٫ٚ ػب ١ْٝ ايؿضض١ٝ إنتؿا٤ ب١ٝٓ ايظنا٠ ٭ْٗا ٫ تهٕٛ إ٫ ؾضضا

 . أٟ أْ٘ ٫ هب عٓز رؾع ايظنا٠ إٔ ٜٟٓٛ أْٗا ؾضض ٚ سيو انتؿا٤ا ب١ٝٓ ايظنا٠ ٭ٕ ايظنا٠ ٫ تهٕٛ ا٫ ؾضضا

 
 ٌٖ هب تعٝني املاٍ ايشٟ ىضد٘ ؟ 

َٔ  5َجاي٘ : ؽدص يزٜ٘ ٫ٚ تعٝني املاٍ املظن٢ عٓ٘ ؾإٕ نإ ي٘ ْصابإ ؾأخضز ايؿضض عٔ أسزُٖا بعٝٓ٘ أدظأٙ ٭ٕ ايتعٝني ٫ ٜطض قاي٘ يف ايهايف 

ب إٔ ٜعني إٔ ٖشٙ ايؾا٠ بعٝٓٗا ٖٞ عٔ ا٫صبعني ؾ٬ ه أٚ يزٜ٘ اصبعٕٛ ؽا٠ ؾٝدضز ؾٝٗا اٜطا ؽا٠ ٚاسز٠ اٱبٌ ؾٝذب إٔ ىضز ؾٝٗا ؽا٠ ٚاسز٠

 . ؽا٠ , ٚ تًو عٔ اـُغ١ َٔ ا٫بٌ

 نٝـ تهٕٛ ١ْٝ ايظنا٠ عٓز ايتٛنٌٝ ٱخضاز ايظنا٠ ؟ 

ا٭را٤  ضٚإٕ ٚنٌ يف إخضادٗا َغًُا أدظأت٘ ١ْٝ املٛنٌ َع قضب اٱخضاز ٭ٕ ايؿضض َتعًل باملٛنٌ َع قضب اٱخضاز ٭ٕ ايؿضض َتعًل باملٛنٌ ٚتأخ

 ٚإ٫ ٣ْٛ ايٛنٌٝ اٜطا ي٬٦ ىًٛ ايزؾع إىل املغتشل عٔ ١ْٝ َكاص١ْ أٚ َكاصب١عٔ اي١ٝٓ بظَٔ ٜغري دا٥ظ

 

 َا سهِ إعطا٤ أَٛاٍ ايظنا٠ يػري بًزت٘ ؟

ض عًِٝٗ صزق١ ٚا٭ؾطٌ دعٌ طنا٠ نٌ َاٍ يف ؾكضا٤ بًزٙ ٚوضّ ْكًٗا إىل َغاؾ١ قصض ٚػظ٤٣ ملا يف سزٜح َعاس ؾأعًُِٗ إٔ اهلل قز اؾرت

يٝ٘ ت٪خش َٔ أغٓٝا٥ِٗ ؾرتر ع٢ً ؾكضا٥ِٗ ٚ٭ٕ عُض أْهض ع٢ً َعاس ملا بعح إيٝ٘ بجًح ايصزق١ ثِ بؾطضٖا ثِ بٗا ٚأداب٘ َعاس بأْ٘ مل ٜبعح إ

 صٚاٙ أبٛ عبٝزؽ٦ٝا ٖٚٛ هز أسزا ٜأخشٙ َٓ٘ 

 

 َا سهِ تعذٌٝ ايظنا٠ ٚ ٖٞ إٔ ٜكّٛ بإخضاز طنا٠ اؿٍٛ ايكارّ ؟

عطزٙ ايظنا٠ ؿٛيني ؾكط ملا ص٣ٚ أبٛ عبٝز يف ا٭َٛاٍ عٔ عًٞ إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ تعذٌ َٔ ايعباؼ صزق١ عٓتني ٜٚ ٜٚصح تعذٌٝ

إسا نٌُ ايٓصاب ٫ َٓ٘ يًشٛيني يٓكص ايٓصاب ايشٟ ٖٛ عببٗا ؾ٬ هٛط تكزميٗا عًٝ٘ نايهؿاص٠ ع٢ً اؿًـ قاٍ صٚا١ٜ َغًِ ؾٗٞ عًٞ َٚجًٗا 

 ف ْعًُ٘ املػين بػري خ٬

 :ٚ َجاٍ ؾإٕ تًـ ايٓصاب أٚ ْكص ٚقع ْؿ٬ ٱْكطاع ايٛدٛب ٫ٚ صدٛع ي٘ إ٫ ؾُٝا بٝز ايغاعٞ عٓز تًـ ايٓصاب

ؽا٠ ؾٗٓا ْكص عٔ  39ؽا٠ ؾأصار إٔ ٜعذٌ ٚ ىضز طنا٠ عاَني ٚ يهٓ٘ ملا أخضز َكزاص ايظنا٠ ٚ ٖٞ ؽا٠ ٚاسز٠ , صاص يزٜ٘  40إٔ ٜهٕٛ ؽدص يزٜ٘  

ٚ غري سيو ؾٗشا  43أٚ  44 ٜغتطٝع ايتعذٌٝ , ٚ ست٢ يٛ أخضدٗا ؾإْٗا تكع ْؿ٬ ٚ ٫ ػظ٨ عٔ ايظنا٠ , ٚ أَا إسا نإ يزٜ٘ َج٬ ايٓصاب ؾًشيو ٫
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 . ٜغتطٝع ايتعذٌٝ

 
 َا ٖٞ ا٭صٓاف املغتشك١ يٮخش َٔ ايظنا٠ ؟ ٚ نِ عزرٖا ؟ َع تعضٜـ يهٌ َٓٗا ؟ 

 ِٖٚ مثا١ْٝ ي١ٰٜ ٚسزٜح إٕ اهلل مل ٜضض عهِ ْيب ٫ٚ غريٙ يف ايصزقات ست٢ سهِ ٖٛ ؾٝٗا ؾذظأٖا مثا١ْٝ أدظا٤ ؾإٕ نٓت َٔ تًو ا٭دظا٤

 ؾ٬ هٛط صضؾٗا يػريِٖ نبٓا٤ َغادز ٚتهؿني َٛت٢ ٚٚقـ َصاسـصٚاٙ أبٛ راٚر أعطٝتو 

 ٔ املغهني ٭ٕ اهلل بزأ ب٘ ٚإمنا ٜبزأ با٭ِٖ ؾا٭ِٖ ايؿكري ٖٚٛ َٔ مل هز ْصـ نؿاٜت٘ ؾٗٛ أؽز ساد١ َ ا٭ٍٚ

ؾأخرب إٔ هلِ عؿ١ٓٝ ٜعًُٕٛ بٗا  {أَا ايغؿ١ٓٝ ؾهاْت ملغانني ٜعًُٕٛ يف ايبشض  }املغهني ٖٚٛ َٔ هز ْصؿٗا أٚ أنجضٖا يكٛي٘ تعاىل  ايجاْٞ

ؾزٍ ع٢ً إٔ صٚاٙ ايرتَشٟ ين َغهٝٓا ٚاسؾضْٞ يف طَض٠ املغانني اعتعاس َٔ ايؿكض ٚقاٍ ايًِٗ أسٝين َغهٝٓا ٚأَتص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚ٭ٕ ايٓيب 

 ايؿكضا٤ أؽز ؾٝعط٢ نٌ ٚاسز َُٓٗا َا ٜتِ ب٘ نؿاٜت٘ 

ٜبعح ع٢ً  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٚنإ ايٓيب  {ٚايعاًَني عًٝٗا  }ايعاٌَ عًٝٗا نذابٞ ٚساؾغ ٚناتب ٚقاعِ يزخٛهلِ يف قٛي٘ تعاىل  ايجايح

 ايتِٗ ايصزق١ ععا٠ ٜٚعطِٝٗ عُ

أعط٢ صؿٛإ بٔ أ١َٝ ّٜٛ سٓني ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ امل٪يـ ٖٚٛ ايغٝز املطاع يف عؾريت٘ ممٔ ٜضس٢ إع٬َ٘ أٚ ىؾ٢ ؽضٙ ٭ٕ ايٓيب  ايضابع

بني أصبع١ ْؿض ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بعح عًٞ ٖٚٛ بايُٝٔ بشٖب١ٝ ؾكغُٗا صعٍٛ اهلل يف اٱع٬ّ ٚعٔ أبٞ ععٝز قاٍ  قبٌ إع٬َ٘ تضغٝبا ي٘

ا٭قضع بٔ سابػ اؿٓعًٞ ٚع١ٓٝٝ بٔ بزص ايؿظاصٟ ٚعًك١ُ ابٔ ع٬ث١ ايعاَضٟ ثِ أسز بين ن٬ب ٚطٜز اـري ايطا٥ٞ ثِ أسز بين ْبٗإ 

أَٛاٍ  ٜ٪خش َٔقاٍ أبا عبٝز ٚإمنا ايشٟ . َتؿل عًٝ٘ ؾػطبت قضٜؿ ٚقايٛا أتعطٞ صٓارٜز لز ٚتزعٓا ؾكاٍ إْٞ إمنا ايشٟ ؾعًت سيو أتأيؿِٗ 

أٚ ٜضد٢ بعطٝت٘ ق٠ٛ إمياْ٘ يكٍٛ ابٔ عباؼ يف امل٪يؿ١ قًٛبِٗ ِٖ قّٛ ناْٛا ٜأتٕٛ صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝٝ٘ ٚعًِ ٚنإ أٌٖ ايُٝٔ ايصزق١ 

يف بهض  صٚاٙ أبٜٛضضذ هلِ َٔ ايصزقات ؾإسا أعطاِٖ َٔ ايصزق١ قايٛا ٖشا رٜٔ صاحل ٚإٕ نإ غري سيو عابٛٙ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صعٍٛ اهلل 

 ايتؿغري أٚ إع٬ّ ْعريٙ 

٥ُٗا أٚ دٝاٜتٗا ممٔ ٫ ٜعطٝٗا ٭ٕ أبا بهض صضٞ اهلل عٓ٘ أعط٢ عزٟ ابٔ سامت ٚايظبضقإ بٔ بزص َع سغٔ ْٝاتُٗا ٚإع٬َُٗا صدا٤ إع٬ّ ْعضا

هتاب ٚايغ١ٓ ٫ٚ ٜجبت ايٓغذ ٚعزّ إعطا٤ عُض ٚعجُإ ٚعًٞ صضٞ اهلل عِٓٗ يًُ٪يؿ١ يعزّ اؿاد١ إيٝ٘ ٫ يغكٛط عُِٗٗ ٭ْ٘ ثابت باي

 باٱستُاٍ 

 ٚهٛط إٔ ٜؿزٟ بٗا أعريا َغًُا ْص عًٝ٘ ٭ْ٘ ؾو صقب١  {ٚيف ايضقاب  }املهاتب ٚهٛط ايعتل َٓٗا يعُّٛ قٛي٘ تعاىل  اـاَػ

إٕ املغأي١ ٫ أْػ َضصؾٛعا  ٚعٔ {ٚايػاصَني  } ايػاصّ ٖٚٛ َٔ تزٜٔ يٲص٬ح بني ايٓاؼ أٚ تزٜٔ يٓؿغ٘ ٚأعغض يزخٛي٘ يف قٛي٘ تعاىل ايغارؼ

ٚيف سزٜح قبٝص١ بٔ كاصم اهل٬يٞ قاٍ ؼًُت محاي١ صٚاٙ امحز ٚابٛ راٚر ؼٌ إ٫ يج٬ث١ يشٟ ؾكض َزقع أٚ يشٟ غضّ َؿعع أٚ يشٟ رّ َٛدع 

غأي١ ٫ ؼٌ إ٫ ٭سز ث٬ث١ صدٌ أعأي٘ ؾٝٗا ؾكاٍ أقِ ست٢ تأتٝٓا ايصزق١ ؾٓأَض يو بٗا ثِ قاٍ ٜاقبٝص١ إٕ املص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾأتٝت ايٓيب 

 صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚأبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞؼٌُ محاي١ ؾشًت ي٘ املغأي١ ست٢ ٜصٝبٗا ثِ ميغو اؿزٜح 

ايػاطٟ يف عبٌٝ اهلل ٚإمنا ٜغتشك٘ ايشٜٔ ٫ رٜٛإ هلِ ؾٝعط٢ ٚيٛ غٓٝا ٭ْ٘ ؿاد١ املغًُني قاٍ يف ايؿضٚع ٜٚتٛد٘ إٔ ايضباط نايػظٚ  ايغابع

 صٚاٙ أمحز ٢ ايؿكري َا ور ب٘ ايؿضض ٜٚعتُض ؿزٜح اؿر ٚايعُض٠ يف عبٌٝ اهلل * ٜٚعط

٫ ؼٌ ايصزق١ يػين إ٫ يف عبٌٝ اهلل أٚ ابٔ ايغبٌٝ أٚ داص ؾكري ًزٙ ؿزٜح أبٞ ععٝز َضؾٛعا ابٔ ايغبٌٝ ٖٚٛ ايػضٜب املٓكطع بػري ب ايجأَ

ٚيف يؿغ ٫ ؼٌ ايصزق١ يػين إ٫ ـُغ١ يًعاٌَ عًٝٗا أٚ صدٌ اؽرتاٖا مباي٘ أٚ غاصّ أٚ غاط صٚاٙ أبٛ راٚر ٜتصزم عًٝ٘ ؾٝٗزٟ يو أٚ ٜزعٛى 

 صٚاٙ أبٛ راٚر ٚابٔ َاد٘يف عبٌٝ اهلل أٚ َغهني تصزم عًٝ٘ ؾأٖز٣ َٓٗا يػين 

 

 َا ٖٛ املكزاص ايشٟ ٜأخش املغتشكٕٛ َٔ أَٛاٍ ايظنا٠ ؟

كري ٚاملغهني َا ٜهؿٞ س٫ٛ ٚايػاصّ ٚاملهاتب َا ٜكطٝإ ب٘ رُٜٓٗا ٚايػاطٟ َا وتاز إيٝ٘ يػظٚٙ ؾٝعطٞ اؾُٝع َٔ ايظنا٠ بكزص اؿاد١ ؾٝعطٞ ايؿ

بعح ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إ٫ ايعاٌَ ؾٝعط٢ بكزص أدضت٘ ٚي٠ٛ غٓٝا أٚ قٓا ٭ٕ ايٓيب ًزٙ ٚامل٪يـ َا وصٌ ب٘ ايتأيٝـ ٚابٔ ايغبٌٝ َا ٜٛصً٘ إىل ب

 َتؿل عًٝ٘ا دا٤ أعطاٙ عُض عاعٝا ٚمل هعٌ ي٘ أدض٠ ؾًُ

 

 هظ٨ رؾع أَٛاٍ ايظنا٠ يًشٜٔ اعتٛيٛا ع٢ً ايغًط١ ٚ يٛ ناْٛا َٔ اـٛاصز أٚ ايبػا٠ ؟ٌٖ 

خ٬ف ٚهظ٤٣ رؾعٗا إىل اـٛاصز ٚايبػا٠ ٭ٕ ابٔ عُض نإ ٜزؾع طنات٘ إىل َٔ دا٤ٙ َٔ ععا٠ ابٔ ايظبري اٚ لز٠ اؿضٚصٟ قاٍ يف ايؾضح بػري 

 عًُٓاٙ يف عصضِٖ 

ٍ ٚنشيو َٔ اخشٖا َٔ ايغ٬طني قٗضا أٚ اختٝاصا عزٍ ؾٝٗا أٚ داص قاٍ أمحز قٌٝ ٱبٔ عُض إِْٗ ٜكًزٕٚ بٗا ايه٬ب ٜٚؾضبٕٛ بٗا اـُٛص قا
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ٝ٘ إرؾعٗا غًِٝٗ ٚقاٍ عٌٗٝ بٔ أبٞ صاحل أتٝت ععز بٔ أبٞ ٚقاص ؾكًت عٓزٟ َاٍ ٚأصٜز إخضاز طنات٘ ٖٚ٪٤٫ ايكّٛ ع٢ً َا تض٣ قاٍ ارؾعٗا إي

 جٌ سيو ٚب٘ قاٍ ايؾعيب ٚا٭ٚطاعَٞ أتٝت ابٔ عُض ٚأبا ٖضٜض٠ ٚأبا ععٝز صضٞ اهلل عِٓٗ ؾكايٛاؾ

 

 َا ٖٞ ا٭صٓاف اييت ٫ هظ٨ رؾع ايظنا٠ إيِٝٗ ؟

٢ َٔ ٫ٚ هظ٤٣ رؾع ايظنا٠ يهاؾض غري امل٪يـ ؿزٜح َعاس ت٪خش َٔ أغٓٝا٥ِٗ ؾرتر إىل ؾكضا٥ِٗ ٚقاٍ ابٔ املٓشص أمجعٛا ع٢ً إٔ ايشَٞ ٫ ٜعط-

 ايظنا٠ 

 ٫ٚ يًضقٝل ٭ٕ ْؿكت٘ ع٢ً عٝزٙ قاٍ يف ايؾضح ٫ٚ ٜعط٢ ايهاؾض ٫ٚ املًُٛى ٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا -

َا تكزّ يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ سغ ؾٝٗا يػين ٫ٚ يكٟٛ َهتغب ٚقٛي٘ ٫ ؼٌ ايصزق١ يػين ٫ٚ يشٟ َض٠ ٫ٚ يًػين مباٍ أٚ نغب ع٣ٛ -

 عٟٛ صٚاُٖا أمحز ٚأبٛ راٚر 

إىل ع ٫ٚ ملٔ تًظَ٘ ْؿكت٘ نظٚدت٘ ٚٚايزٜ٘ ٚإٕ عًٛ ٚأ٫ٚرٙ ٚإٕ عؿًٛا ايٛاصخ َِٓٗ ٚغريٙ ْص عًٝ٘ ٚقاٍ ابٔ املٓشص أمجعٛا ع٢ً أْٗا ٫ تزؾ-

٘ ايٛايزٜٔ يف اؿاٍ اييت هرب ع٢ً ايٓؿك١ عًِٝٗ ٚ٭ٕ ايزؾع إىل َٔ تًظَ٘ ْؿكت٘ ٜػِٓٝٗ عٔ ايٓؿك١ ٜٚغكطٗا عٓ٘ ؾٝعٛر ايٓؿع إيٝ٘ ؾهأْ

 رؾعٗا إىل ْؿغ٘ 

تصزقت ب٘ عًِٝٗ  ٫ٚ يًظٚز ٭ْٗا تٓتؿع بايزؾع إيٝ٘ ٚعٓ٘ هٛط يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يظٜٓب إَضأ٠ ابٔ َغعٛر طٚدو ٚٚيزى أسل َٔ-

ٛب ْؿكتٗا أخضد٘ ايبداصٟ ٚ٭ْ٘ ٫ تًظَٗا ْؿكت٘ ؾًِ ؼضّ عًٝ٘ طناتٗا نا٭دٓيب ٚأَا ايظٚد١ ؾ٬ هٛط رؾعٗا إيٝٗا سهاٙ ابٔ املٓشص إمجاعا يٛد

 ٘عًٝ

إٕ ايصزق١ ٫ تٓبػٞ ٯٍ قُز ًِ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٫ٚ يبين ٖاؽِ قاٍ يف ايؾضح ٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا ٚعٛا٤ أعطٛا َٔ اـُػ أّ ٫ يعُّٛ قٛي٘ -

َا مل ٜهْٛٛا غظا٠ اٚ َ٪يؿ١ أٚ غاصَني ٱص٬ح سات ايبني ؾٝعطٕٛ يشيو ٚنشا َٛايِٝٗ ؿزٜح أبٞ صاؾع َضؾٛعا إْا صٚاٙ َغًِ إمنا ٖٞ أٚعاخ ايٓاؼ 

 صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ ٚايرتَشٟ ٚصشش٫٘ ؼٌ يٓا ايصزق١ ٚإٕ َٛايٞ ايكّٛ َِٓٗ 

 

 ايظنا٠ عٓز رؾعٗا يػري َغتشكٝٗا د٬ًٗ؟ٌٖ تصح 

 ؾإٕ رؾعٗا يػري َغتشكٗا ٖٚٛ هٌٗ ثِ عًِ مل هظ٥٘ ٜٚغرترٖا َٓ٘ بُٓا٥ٗا ٭ْ٘ ٫ ىؿ٢ ساي٘ غايبا نزٜٔ اٯرَٞ 

 ٚقاٍ يًشٟ عأي٘ َٔ يًضدًني إٕ ؽ٦تُا أعطٝتهُا َٓٗا ٫ٚ سغ ؾٝٗا يػينص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚإٕ رؾعٗا ملٔ ٜعٓ٘ ؾكريا ؾبإ غٓٝا أدظأٙ يكٛي٘ 

 ايصزق١ إٕ نٓت َٔ تًو ا٭دظا٤ أعطٝتو ؾانتؿ٢ بايعاٖض ٚ٭ٕ ايػين ىؿ٢ ؾاعتباص سكٝكت٘ ٜؾل 

 

 ع٢ً َٔ تغٔ تؿضٜل ايظنا٠؟

 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚعٔ إٔ ٜؿضم ايظنا٠ ع٢ً أقاصب٘ ايشٜٔ ٫ تًظَ٘ ْؿكتِٗ ع٢ً قزص سادتِٗ يكٛي٘ 

 ٚع٢ً سٟٚ ا٭صساّ نعُت٘ ٚبٓت أخٝ٘ ٚىص سٟٚ اؿاد١ ٭ِْٗ أسل٢ً سٟ ايضسِ صزق١ ٚص١ً صزقتو ع

 

 إسا تربع املظنٞ بايٓؿك١ ع٢ً ؽدص ٫ تًظَ٘ ْؿكت٘ ٚ ضُ٘ إىل عٝاي٘ , ؾٌٗ هظ٨ إعطا٤ٙ َٔ ايظنا٠ ؟

مجاع وضدِٗ ٚؿزٜح طٜٓب ٚػظ٤٣ إٕ رؾعٗا ملٔ تربع بٓؿكت٘ بطُ٘ إىل عٝاي٘ اختاصٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ يزخٛي٘ يف ايعَُٛٝات ٫ٚ ْص ٫ٚ إ

 صٚاٙ ايبداصٟٚؾٝ٘ أػظ٤٣ ايصزق١ عُٓٗا ع٢ً أطٚادُٗا ٚع٢ً أٜتاّ يف سذٛصُٖا قاٍ هلُا أدضإ أدض ايكضاب١ ٚأدض ايصزق١ 

 

 َت٢ تغٔ صزق١ ايتطٛع ؟ ٚ َا ٖٞ أؾطٌ أسٛاهلا ؟

إٕ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقاٍ  {َٔ سا ايشٟ ٜكضض اهلل قضضا سغٓا ؾٝطاعؿ٘ ي٘ أضعاؾا نجري٠  }ٚتغٔ صزق١ ايتطٛع يف نٌ ٚقت يكٛي٘ تعاىل 

ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا َٔ تصزم بعزٍ متض٠ َٔ نغب طٝب ٫ٚ ٜصعز إىل اهلل سغٓ٘ ايرتَشٟ ايصزق١ يتطؿ٤٢ غطب ايضب ٚتزؾع َٝت١ ايغ٤ٛ 

 }٫ عُٝا عضا يكٛي٘ تعاىل . َتؿل عًٝ٘ ؾإٕ اهلل تعاىل ٜكبًٗا بُٝٝٓ٘ ثِ ٜضبٝٗا يصاسبٗا نُا ٜضبٞ اسزنِ ؾًٛٙ ست٢ تهٕٛ َجٌ اؾبٌ إ٫ ايطٝب 

اٯ١ٜ ٚيف سزٜح عبع١ ٜعًِٗ اهلل يف ظً٘ ٚصدٌ تصزم بصزق١ ؾأخؿاٖا ست٢ ٫ تعًِ مشاي٘ َا  {ٚإٕ ؽؿٖٛا ٚت٪تٖٛا ايؿكضا٤ ؾٗٛ خري يهِ 

 ٓ٘ تٓؿل ميٝ

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚيف ايظَإ ٚاملهإ ايؿاضٌ نؾٗض صَطإ ٚعؾض سٟ اؿذ١ ٚناؿضَني ملطاعؿ١ ايص٠٬ ؾُٝٗا ٚقاٍ ابٔ عباؼ نإ صعٍٛ اهلل 

أٟ ايصزق١ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚعٔ أْػ ع٦ٌ صعٍٛ اهلل َتؿل عًٝ٘ أدٛر ايٓاؼ ٚنإ أدٛر َا ٜهٕٛ يف صَطإ سني ًٜكاٙ دربٌٜ اؿزٜح 

 صٚاٙ ايرتَشٟ ؾطٌ قاٍ صزق١ يف صَطإ أ
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َا َٔ أٜاّ ايعٌُ ايصاحل ؾٝٗا أسب إىل اهلل َٔ ٖشٙ ا٭ٜاّ ٜعين أٜاّ ايعؾض قايٛا ٜاصعٍٛ اهلل ٫ٚ اؾٗار يف عبٌٝ اهلل ٚعٔ ابٔ عباؼ َضؾٛعا 

 صٚاٙ ايبداصٟ قاٍ ٫ٚ اؾٗار يف عبٌٝ اهلل إ٫ صدٌ خضز مباي٘ ْٚؿغ٘ ثِ مل ٜضدع َٔ سيو بؾ٤ٞ 

ٚسٟٚ َتؿل عًٝ٘ ٚسزٜح َا طاٍ دربٌٜ ٜٛصٝين باؾاص ست٢ ظٓٓت أْ٘ عٝٛصث٘  {ٚاؾاص سٟ ايكضب٢ ٚاؾاص اؾٓب  }ٚع٢ً داصٙ يكٛي٘ تعاىل 

 ٙصٚاٙ أمحز ٚغريٚسزٜح أؾطٌ ايصزق١ ع٢ً سٟ ايضسِ ايهاؽح . {ٚبايٛايزٜٔ إسغاْا ٚبشٟ ايكضب٢  }صمح٘ ؾٗٞ صزقٛ ٚص١ً يكٛي٘ تعاىل 

 

 َا سهِ َٔ تصزم بصزق١ أْكصت َٔ َ٪ْٚت٘ اي٬ط١َ أٚ أضضت ب٘ أٚ بػضمي٘ ايشٟ ٜطايب مباي٘ ؟

 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٚٔ تصزم مبا ٜٓكص َ٪١ْ تًظَ٘ اٚ أضض بٓؿغ٘ أٚ غضمي٘ أثِ بشيو يكٛي٘ 

ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ أَض صعٍٛ اهلل صٚاٙ َغًِ ٚسزٜح نؿ٢ باملض٤ إمثا إٔ ٜطٝع َٔ ٜكٛت َتؿل عًٝ٘ ٚابزأ مبٔ تعٍٛ ٚخري ايصزق١ عٔ ظٗض غ٢ٓ 

بايصزق١ ؾكاّ صدٌ ؾكاٍ ٜاصعٍٛ اهلل عٓزٟ رٜٓاص قاٍ تصزم ب٘ ع٢ً ْؿغو قاٍ عٓزٟ آخض قاٍ تصزم ب٘ ع٢ً ٚيزى قاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

٫ ضضص ٫ٚ ضضاص ؾإٕ ٚاؾك٘ عٝاي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقاٍ  صٚاٙ أبٛ راٚربصض عٓزٟ آخض قاٍ تصزم ب٘ ع٢ً خارَو قاٍ عٓزٟ آخض قاٍ أْت أ

أؾطٌ ايصزق١ دٗز َٔ َكٌ إىل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقاٍ  {ٜٚ٪ثضٕٚ ع٢ً أْؿغِٗ ٚيٛ نإ بِٗ خصاص١  }ع٢ً اٱٜجاص ؾٗٛ أؾطٌ يكٛي٘ تعاىل 

 صٚاٙ أبٛ راٚرؾكري يف ايغض 

 

 ساي١ ضٝك١ ؟ َا سهِ َٔ تصزم ؾٝذعٌ ْؿغ٘ يف

ص٢ً اهلل ٚنضٙ ملٔ ٫ صرب ي٘ أٚعار٠ ي٘ ع٢ً ايطٝل إٔ ٜٓكص ْؿغ٘ عٔ ايهؿا١ٜ ايتا١َ ْص عًٝ٘ ٭ْ٘ ْٛع إضضاص ب٘ ٚص٣ٚ أبٛ راٚٚر عٔ ايٓيب 

عًٝ٘ ٚعًِ  قاٍ ٫ ٜأتٞ أسزنِ مبا ميًو ؾٝكٍٛ ٖشٙ صزق١ ثِ ٜكعز ٜغتهـ ايٓاؼ خري ايصزق١ َا نإ عٔ ظٗض غ٢ٓ ٚقاٍ ص٢ً اهللعًٝ٘ ٚعًِ 

 َتؿل عًٝ٘يغعز إْو إٔ تزع ٚصثتو أغٓٝا٤ خري َٔ إٔ تزعِٗ عاي١ ٜتهؿؿٕٛ ايٓاؼ 

 

 َا سهِ املٔ بايصزق١ ؟

٫ تبطًٛا  }ٚاملٔ بايصزق١ نبري٠ ٜٚبطٌ ب٘ ايجٛاب ع٢ً ْص اٱَاّ أمحز إٔ ايهبري٠ َا ؾٝ٘ سز يف ايزْٝا اٚ ٚعٝز يف ا٫خض٠ يكٛي٘ تعاىل 

اٯ١ٜ ٚسزٜح ث٬ث١ ٫ ٜهًُِٗ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ٫ٚ ٜظنِٝٗ ٚهلِ عشاب أيِٝ املغبٌ ٚاملٓإ ٚاملٓؿل عًعت٘ باؿًـ  {ٚا٭س٣ صزقاتهِ باملٔ 

 ايهاسب

 

 ٚاؿُز هلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاؿات

 ؼ ٚ ز ايظنا٠أْت٢ٗ بؿطٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ز  ايصٝاّ ٚا٭عتهافًٜشك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 ؾط١ًٝ ايع١َ٬/أب٢ إعشام اؿٜٛينَعٗز ؽٝذ اٱع٬ّ ايعًُٞ ؼت إؽضاف 

 

 

 


